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مقتل الحسین به روایت حصین بن عبدالرحمان سلمی کوفی
رسول جعفریان
چکیــده :حصیــن بــن عبدالرحمــان ســلمی کوفــی یکــی از افــراد و راویــان شــناخته شــده
ای اســت کــه شــمار قابــل توجهــی روایــت فقهــی و تاریخــی از او در منابــع کهــن هســت ولــی
کمتــر در کارهــای انجــام شــده در حــوزه تاریــخ نویســی مســلمانان ،بــه وی پرداختــه شــده
اســت .او کســی اســت کــه نســل پیــش از ابــن اســحاق بــوده ،در کوفــه مــی زیســته و اخبــاری
از طریــق منابــع خــود ،دربــاره ســیره نبــوی و نیــز مقتــل امــام حســین (ع) دارد .ایــن شــاخص
دارای تعــداد قابــل توجهــی روایــت تاریخــی در حــوزه ســیره نبــوی و مقتــل امــام حســین (ع)
اســت کــه مــی تــوان از او بــه عنــوان کســی کــه تصویــری مشــخص از اخبــار عاشــورا دارد،
گرچــه اخبــار وی مفصــل نیســت ،نــام بــرد .نویســنده در نوشــتار پیــش رو ،ســعی در معرفــی
حصیــن بــن عبدالرحمــان دارد .وی در راســتای ایــن هــدف ،در نوشــتار خــود ،نــکات ذیــل را
مــورد مداقــه قــرار مــی دهــد :حصیــن بــن عبدالرحمــان کیســت؟ از اخبــار ســیره نبــوی و تاریــخ
اســام چــه روایاتــی از او مانــده اســت؟ و در نهایــت اینکــه ،دربــاره مقتــل امــام حســین (ع)
چــه نقــل هایــی دارد.
کلیــدواژه هــا :مقتــل الحســین ،حصیــن بــن عبدالرحمــان ســلمی کوفــی ،راویــان ،مقتــل
نویســی ،حادثــه عاشــورا ،ســیره نبــوی ،مقتــل امــام حســین ،روایــت تاریخــی ،روایــات
تاریخــی ،تاریــخ اســام.

مقتل احلسني برواية احلصني بن عبد الرمحان السلمي الكويف

رسول جعفر يان
ً
ُي ّ
ّ
الشــخصيات
عــد احلصــن بــن عبــد الرمحن الســلمي الكــويف واحــدا من
ّ
ّ
ّ
الروائيــة املعروفــة ،وقــد وردت العديــد مــن رواياتــه الفقهيــة والتار خييــة يف
ّ
إال أ ّنه ّقلما ّ
تطرق إليه َمن كتب يف التار يخ بني املسلمني.
املصادر القدمية،

و يعــود تار يــخ هــذا الرجل إىل اجليل الذي ســبق ابن إســحاق ،حيث كان
ّ
اخلاصة حول السيرة
يعيش يف الكوفة ،وله أخباره اليت يرو هيا من مصادره
النبو ّية وعن مقتل اإلمام احلسني عليه السالم.
وهــذا الشــخص لــه ٌ
عدد ملفــت للنظر مــن الروايــات التار ّ
خييــة يف موضوع
الســيرة النبو ّيــة ومقتــل اإلمــام احلســن عليــه الســام حبيث يوحــي للمرء
ّ
بإمكانيــة القــول ّ
بأن هذا الشــخص لديه صورة واضحــة ودقيقة عن أخبار
ّ
واجلزئيات.
عاشوراء ،و إن كانت أخباره ال متتاز بالعناية بالتفاصيل
وقد سعى الكاتب يف املقال احلايل إىل التعر يف باحلصني بن عبد الرمحن،
ّ ً
مركــزا يف ســبيل ذلــك عىل النقــاط التاليةَ :من هو احلصني بــن عبد الرمحن
؟ ومــا هــي الروايات اليت وصلت إلينا منه عن أخبار الســيرة النبو ّية وتار يخ
ً
اإلسالم ؟ وأخيرا ما هي أخباره عن مقتل اإلمام احلسني عليه السالم ؟
ّ
األســايسة :مقتــل احلســن ،احلصــن بــن عبــد الرمحــن الســلمي
املفــردات
ّ
الكــويف ،الــرواة ،تدو يــن املقاتل ،حادثــة عاشــوراء ،الســيرة النبو ية ،مقتل
خيية ،الروايات التار ّ
اإلمام احلسني ،الرواية التار ّ
خيية ،تار يخ اإلسالم.

Maqtal al-Hussain
Narrated by Hasin bin Abdorrahmān Salmi Kufi
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: Hasin bin Abdorrahmān Salmi Kufi is
one of the well-known people and narrators from
whom a significant number of jurisprudential and
historical narratives are left in ancient sources.
However, he has not been much discussed in the
works done in the history of the Muslims. He is a
person who was a generation before Ibn Ishāq, lived
in Kufa, and had some information regarding the
Prophet›s family and maqtal al-Hussein through
his sources. He has a significant number of historical narratives regarding the Prophet›s family and
Imam Hussein›s martyrdom, so he can be described
as a person who has a clear picture of the news of
Ashura although his news is not detailed. In the
present article, the author is trying to introduce this
person. Regarding this, he is going to study and
answer the following questions: who is Hasin bin
Abdorrahmān? What are his narratives regarding
the Prophet›s family and the history of Islam? And
finally, what are his quotes about maqtal al-Hus?sein
Key words: Maqtal al-Hussein, Hasin bin Abdorrahmān Salmi Kufi, narrators, writing Maqtal,
Ashura event, the Prophet›s family, Imam Hussein
maqtal, a historical narration, the history of Islam.
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رسول جعفریان

مــرور اســناد روایــات تاریخی ،فهرســتی بلند از راویان را به ما نشــان میدهد که مرتبــه و جایگاه آنان متفاوت
است .برخی از راویان ،گزارشگر اولیه یک خبر هستند که اغلب خودشان در حادثه بوده یا به دلیلی ،گزارش
آن را از شــخصی که درگیر در آن رویداد بوده شــنیدهاند ،اما برخی از راویان در مقام یک راوی حرفهای عمل
کــرده و تعــدادی خبــر و حدیــث از فقه و تفســیر و تاریــخ و اخالق را گــردآوری کرده و در مقــام یک «محدث»
بــرای دیگــران روایــت کردهاند .در مرحله ســوم برخی دیگــر از راویان ،بهویــژه از اواخر قــرن اول و نیمه اول قرن
دوم ،مؤلفان جزءها و دفترهای کوچکی هســتند که در حوزه تاریخ ـ منهای بقیه رشــتهها و دانشهای دینی
ـ مجموعــهای اخبــار مربــوط بــه یــک رخــداد را در یــک کتابچه فراهم کــرده و از خود بــر جای گذاشــتهاند .در
مرحلــه چهــارم مورخان زبده قرن دوم و ســوم بر اســاس این کتابچهها آثار بزرگتری فراهــم آوردند که نمونه آن
ابومخنف ،مدائنی و کلبی هستند .آثار وسیعتر و موسوعی یا همان دایرةالمعارفی مانند طبری در نسل بعد
از اینها در اواخر قرن سوم و قرن چهارم به عنوان مرحله پنجم پدید آمده است .اینها چند مرحله از ثبت خبر
در تاریخنگاری مسلمانان است از آغاز تا برسد به موسوعههای بزرگتر مانند طبری.
در میان مورخان اواخر قرن اول و نیمه اول قرن دوم به طور خاص ،نسل پیش از ابومخنف و ابن اسحاق ،نام
ً
شمار زیادی راوی مؤلف و صاحب کتابچه یا همان «جزء» را داریم که تقریبا از آثار آنها به صورت مشخص
و مــدون چیــزی برجای نمانده اســت ،اما بســیاری از نقلهای آنهــا از همین کتابچههایشــان در آثار بعدی،
ماننــد آثار ابن اســحاق ،مدائنی ،کلبی ،حتی ابومخنف و نیز کســی چون نصر بــن مزاحم منقری باقی مانده
که قابل بازســازی اســت .در زمینه ســیره نبوی یک ســری نام داریم که در میان مشــایخ ابن اسحاق هستند.
ً
مشهورترین آنها زهری و پیش از آن عروة بن زبیر هستند؛ کسانی که کتابی از آنها نمانده ،اما حتما جزءهایی
داشــتهاند که ابن اســحاق اســتفاده کرده باشــد .حصین بن عبدالرحمان یکی از این افراد است که کمتر در
کارهای انجام شده در حوزه تاریخنویسی مسلمانان به او پرداخته شده است.
ً
درباره مقتلنویســی حادثه عاشــورا معموال از عمار دهنی به عنوان کســی که یکی از این کتابچهها را نوشــته
میتوان یاد کرد .به نظر میرسد اخباری از وی در طبری و جاهای دیگر آمده است .نمونه دیگر جابر جعفی
یــا فضیــل بــن زبیر اســدی کوفی اســت کــه از دومــی ،کتابچه «تســمیة من قتــل من الحســین(ع) مــن ولده و
اخوته و اهل بیته و شــیعه» باقی مانده اســت .از راویان دیگر این دســته ،بســا قاســم بن اصبغ بن نباته اســت
که خودش یا پدرش ،مقتل الحســین(ع) داشــته اســت .کســانی این قبیل افراد را یاد کرده و نقلهای آنها را
گزارش کردهاند.
راویان صاحب جزء به شــمار آید .حصین بن
شــخصی که در اینجا معرفی میکنیم باید یکی از این گروه از
ِ
عبدالرحمــن کســی اســت که نســل پیش از ابن اســحاق بــوده ،در کوفه میزیســته و اخبــاری از طریق منابع
خــود درباره ســیره نبوی و نیز مقتل امام حســین(ع) دارد .این شــخص تعداد قابل توجهــی روایت تاریخی در
حوزه سیره نبوی و مقتل امام حسین(ع) دارد که میتوان از او به عنوان کسی که تصویری مشخص از اخبار
عاشورا دارد ،اگرچه اخبار وی مفصل نیست ،نام برد.
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مالسلا هیلع(نیسحلا لتقم

حصین بن عبدالرحمان کیســت؟ از اخبار ســیره نبوی چه روایاتی

او را متوفای  136دانسته و سنش را  93سال نوشته است .چنانکه

از او مانــده و دربــاره مقتل امام حســین(ع) چه نقلهایی دارد؟ ســه

اشــاره شــد ،غالب منابع از درگذشــت وی در همین ســال  136یاد

نکتهای است که در اینجا به آن میپردازیم.

کردهانــد کــه از آن جملــه تاریخ الموصــل ( )358/1اســت .اگر بین

 .1حصین بن عبدالرحمان کیست؟
درباره شــرح حال وی الزم اســت بهطورکلی اشــاره کنم که شخصی
بــه نــام حصیــن بــن عبدالرحمــن ســلمی وجــود دارد کــه راوی
شناختهشدهای است و شمار قابل توجهی روایت ،فقهی و تاریخی
از او در منابــع کهــن هســت .تــا اینجــا هیــچ تردیدی نیســت ،اما در
معرفی وی ،به عنوان ســلمی ،هذلی یا اشــهلی ،نوعی تنوع هســت
کــه بایــد مراقب بود و امکان تنوع آنها را داد .بهاجمال اشــاره میکنم
که متعدد دانستن اینها مطلبی است که در متون رجالی قدیم مورد

 126و دومــی  136باشــد .هنوز قاطــع نمیتوانم این ادعا را بکنم .اگر
 136درگذشــته باشــد و  93سال هم عمر کرده باشد ،باید متولد 43
باشــد .روایتــی از وی کــه میگو یــد وقــت قتل امام حســین مــن کوفه
بودم و سه روز خاکستر روی صورتمان بود ،راوی که علی بن عاصم
است ،گوید :من از او پرسیدم ،آن وقت شما مثل چه کسی بودی؟

یعنی در چه سنی؟ او پاسخ داد :مردی متأهل بودم( .تاریخ واسط:
99ـ 100؛ تهذیب التهذیب)382 /2 :

توجــه نبــوده ،هــر چند در قــرن هفتم ـ هشــتم ،طــوری در کتابهای

بهطورکلــی نام حصین بــن عبدالرحمان به چند صــورت دیگر آمده

شــرح حــال آمــده که گویــی دو نفــر هســتند .با ایــن یــادآوری درباره

اســت .غالــب این مطالب بــر مورد ما تطبیق میکنــد ،اما گاهی هم

مطالبــی کــه درباره او آمده ،از اســم و مشــخصات ،آنچــه در مصادر

مطالــب قــدری متفاوت بــوده و به تحقیــق نیاز دارد .ابن ســعد طی

آمده را تقدیم میکنم.

دو مدخــل از حصیــن بــن عبدالرحمــان یــاد کــرده ،اولــی را نخعی و

نــام کامــل وی چنانکــه طبــری و ابــن اثیــر بــه مناســبتی آوردهانــد،
«حصین بن عبدالرحمان بن عمرو بن سعد بن معاذ» [تاریخ طبری:
 ،541/11اسد الغابه ]147/1 :اشهلی است ،اما در بیشتر موارد پس
از عبدالرحمان ،به نام اجداد وی اشاره نشده است.
ذهبی درباره او نوشته است:
حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ
أبو محمد األنصاري األشهلي المدني.

دومی را سلمی آورده ،اما هیچ توضیحی که نشان دهد اینها دو فرد
متفاوتاند در جزئیات دیده نمیشــود( .طبقات 319 /6 :و )329
جایی دیگر به مناسبتی ذهبی از حصین بن عبدالرحمن بن اسعد
بــن زراره (تار یــخ االســام )77/8 :یاد کرده که ایــن میتواند مقابل
همــان ســخنی باشــد که او را نواده ســعد بــن معاذ میداند .شــواهد
مؤید آن اســت که وی ،اگر هم ارتباطی با انصار داشــته باشــد ،نواده
ســعد بن معاذ اســت ،چــون چندین بــار اخبار او را نقــل میکند که
ً
غالبــا ایــن نــوع نقلها ،نقــل از نــوادگان در بــاره اجدادشــان در عصر
رسول(ص) است.

سپس میافزاید:
او به صورت مرسل از اسید بن حضیر و به صورت

ابــن عبدالبــر از حصیــن بــن عبدالرحمــن بــن عبــداهلل بــن مصعــب

مستقیم از ابن عباس ،انس بن مالک ،محمود بن

خطمی من اهل المدینه (اســتیعاب804/2:؛ االصابه ،586 /1 :به

لبیــد نقــل کــرده اســت .ابــن اســحاق و محمد بن

جای اهل المدینه :اهل الدفینه آمده) یادکرده اســت .شــبیه این در

صالح ازرق هم از او نقل کردهاند.

تاریخ االسالم (ذهبی )66 /3 :هم آمده است.

ذهبی ادامه میدهد که وی در سال  126درگذشت (تاریخ االسالم:

ذهبی در جایی سندی از نقل ابن اسحاق آورده ،بدین شرح:

 .)77/8نویســنده التحفة اللطیفــه ( )298 /1هم او را متوفای 126

عــن ابــن إســحاق ،عــن حصيــن بــن عبدالرحمن

دانســته و وی را همــان حصیــن بــن عبدالرحمن بن عمرو بن ســعد

ّ
ن ثابت
الخطمي ،عــن عبدالرحمــن ب 
بــن عبــداهلل

بــن معــاذ میدانــد) ،اما خلیفــه بن خیــاط تاریخ درگذشــت محمد

االنصــاری عنــه مرفوعــا« :يــا معشــر األنصــار أنتــم
ّ
ّ
الشــعار و ّ
النــاس الدثــار»( .معجــم الصحابــه:

بن عبدالرحمان را ســال  137دانســته اســت(.تاریخ خلیفه)273 :
ً
این در حالی اســت که غالبا تاریخ درگذشــت او  136دانســته شده
اســت( .تار یــخ االســام /8 :ص  )349ذهبــی (تار یــخ االســام:
 )400/8در مورد دیگری با یاد از «حصین بن عبدالرحمان سلمی»،

6

نواده ســعد بن معاذ با این ســلمی فرق باشــد ،میتواند اولی متوفای

172
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ابن سعد در جایی از حصین بن عبدالرحمن النخعی (طبقات ابن
ســعد )319 /6 :یاد کرده و ســمعانی ،ســلم بن عبدالرحمــن را برادر
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او دانســته است(.االنســاب )63 /13 :شــاید «نخعــی» تصحیــف

کــه هشــت نفرنــد ،در (تهذیــب التهذیــب 382/2 :ـ  )383میتوان

«ســلمی» باشــد .ذهبی هم ،ســلم بــن عبدالرحمن را به عنــوان برادر

مالحظــه کــرد .در آنجــا آمــده اســت که آن کســی کــه از شــعبی نقل

حصين بن عبدالرحمن الكوفي معرفی کرده است( .تاریخ االسالم:

میکنــد ،حصیــن بــن عبدالرحمــان حارثــی اســت و ســال 139

)118 /8

درگذشــته اســت .معلــوم میشــود که ایــن افــراد از نظر زمانــی به هم

ابن ســعد جای دیگــری از حصین بن عبدالرحمن ســلمی یاد کرده

نزدیک بودهاند.

است( .طبقات )329/6:بالذری پس از نام ابوعبدالرحمن سلمی،

به گفته ذهبی ،حصین بن عبدالرحمن ،ابن عم ،منصور بن معتمر

از جمله سلمیها را حصین بن عبدالرحمان دانسته و نوشته است:

بوده است:

کان من فقهاء الکوفه(.انساب)339 /13 :

حصيــن بــن عبدالرحمــن الســلمي أبــو الهذيــل

الزم بــه یادآوری اســت که حصین بن عبدالرحمــان ،راوی مورد نظر

الكوفــي ابــن عــم منصــور بــن المعتمــر ،رو ى عــن

ما ،به واســطه ســعد بن عبیده که داماد ابوعبدالرحمن سلمی بوده،

جابــر بــن ســمرة و عمــارة بــن رويبــة الصحابييــن

روایاتــی از امــام علی (ع) دارد! آیا ممکن اســت به خاطر اینکه راوی

و ز يــد بــن وهــب و ابــن أبي ليلــى و أبي وائــل و أبي

اخباری از ابوعبدالرحمن ســلمی اســت ،به این نام نامیده شــده یا
ً
در جایی اشــتباها این لقب به او نســبت داده شــده باشــد؟ یا آنکه
ً
او واقعا سلمی و متفاوت از اشهلی از اعقاب سعد معاذ است؟

ظبيان و ســعيد بن جبير و عمرو بن ميمون األودي

ســمعانی یکجــا (االنســاب 71/12 :ـ  )72از ابوالهذیــل حصیــن بن
عبدالرحمن سلمی مبارکی نقل کرده که از اهالی کوفه بوده [مبارک
جایی در آن حوالی است] و از زید بن وهب و شعبی روایت میکرده
و  ...در سال  163درگذشته است.
نکتــه اخیــر دربــاره درگذشــت او ،وی را متفــاوت بــا مــورد مــا نشــان
میدهد ،اما به نظر میرســد میبایســت عدد  163اشــتباه و درست
آن  136بدانیم.

و طائفة ســواهم .و عنه شــعبة و أبــو عوانة و فضيل
بــن عياض و هشــيم و ّ
عبــاد بن العـ ّـوام و عثيم ابن
ّ
القاسم و زياد البكائي و آخرون كثيرون آخرهم موتا
علــي بــن عاصــم .و كان ثقــة حافظــا عالي الســند
عــاش ثال ثــا و تســعين ســنة ،توفــي ســنة ســت و
ثالثين و مائة)400/8( .
در ایــن عبــارت ،آنچــه در بــاره مشــایخ و شــاگردان آمــده بیشــترش
بــا حصیــن بــن عبدالرحمــان ،راوی مــا ،تطبیــق میکنــد .نقلهای
حصیــن بــن عبدالرحمان از هالل بن یســاف فراوان اســت و منصور

بــن معتمــر هم از همین هــال نقلهایی دارد( .بنگر یــد :االموال ابن

امــا نکتــه شــگفتتر ایــن جمالت ســمعانی دربــاره ســه حصین بن

زنجو یــه309 /1:؛ االموال ابوعبید189 :؛ اخبــار مکه فاکهی،109 /1:

عبدالرحمــن اســت .او ذیــل مدخــل «نخعــی» و یــاد از حصیــن بن

 .262درســت همــان طــور کــه در همیــن اخبــار مکه فاکهــی90/4 :

عبدالرحمن نخعی مینویسد:

حصیــن بــن عبدالرحمــن ـ ابــن عــم منصور بــن معتمــر ـ از این هالل

و حصيــن بــن عبدالرحمن النخعي ،أخو ســلم بن

بــن یســاف نقــل میکند) .این شــاهدی اســت کــه ایــن حصین بن

عبدالرحمــن ،يــرو ى عن الشــعبي و أهــل الكوفة،

عبدالرحمن سلمی باید همان حصین ،راوی ما باشد.

رو ى عنــه حفــص بــن غيــاث ،قــال أبــو حاتــم بــن
ن عبدالرحمــن
ن بــ 
حبــان :ليــس [هــذا] الحصيــ 
الســلمي و ال الحصين ابــن عبدالرحمن الحارثي،
و هــؤالء الثالثــة من أهل الكوفة ،قــد رو ى ثالثتهم
عــن الشــعبي ،و رو ى عنهــم أهــل الكوفــة ،و ربمــا
يتوهــم المتوهــم أنهــم واحــد و ليــس كذلــك،

امــا یــک نکتــه جالب دیگــر ارتباط حصین بــن عبدالرحمن با شــهر
«واســط» اســت ،شــهری که زمان حجاج تأسیس شــد و امروز وجود
خارجی ندارد ،هر چند یک استان به این نام در عراق است .ارتباط
او بــا واســط چنان اســت که وی مدتی در آن شــهر بــوده و راویانی در
این شهر از او روایت کردهاند.

أحدهم ســلمى ،و اآلخر حارثــى ،و الثالث نخعى.

در تاریخ واســط (از اســلم بن سهل بحشل متوفای  )292ذیل عنوان

(االنساب 63 /13 :ـ )64

«ابوالهذیــل حصیــن بــن عبدالرحمــن ســلمی» بهتفصیــل در بــاره او

اینجــا یــک «حارثــی» هــم اضافه شــده اســت .تفکیــک این افــراد را

روایاتش توضیح داده شده و این برای آن است که وی با شهر واسط
ارتباطــی نزدیک داشــته اســت .از جملــه از عبدالرحمــن بن مهدی
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نقل میکند که او گفته است:
من حصین را بر سفیان الثوری ترجیح میدهم.
نیز آمده است:
هشیم [بشیر] آ گاهترین مردم به حدیث حصین است.
همین هشــیم گفته اســت که من در واســط از حصین حدیث نوشتم و در وقتی که  93سال سن داشت ،نزد
وی رفتم .در ادامه در همان تاریخ واسط چندین صفحه از نقلهای وی را فهرست کرده و از برخی از راویان
واســطی که از او نقل کردهاند یاد کرده اســت .این شــخص از نظر مشــایخ (مانند هالل بن یســاف) و راویان
از او (مانند عباد بن العوام) ،شــباهت بســیار زیادی با راوی مورد نظر ما دارد .حاال ســؤال این اســت که این
هذیلی با اشــهلی چه نســبتی دارد؟ جالب اســت که گاهی کنیه او ابوهذیل گفته شــده و گاهی به هذیلی
شهرت یافته است.
ُ ّ
در (تاریخ الموصل )358/1:هم از حصین بن عبدالرحمن به عنوان کسی که «توفی فیها [یعنی سال ]136
مــن االمصــار مــن اهل الجزیره» از حصین بــن عبدالرحمن یاد کرده و اینکه «من اهل حـ ّـران و یکنی اباعون و
مات بالعراق» .به نظر میرسد این اطالعات او بهویژه کنیهای که به او داده شده ،در جای دیگری نیامده و
ً
محتمال غلط اســت ،کما اینکه مصحح در پاورقی یادآور شــده که کنیه او ابوهذیل است ،اما اینکه با حران
و موصل ارتباط یافته قدری شگفت است.
یک حصین بن عبدالرحمان جعفی شیعی هم داریم .نویسنده المؤتلف و المختلف ( )551 /2مینویسد:
ّ
ّ
الكوفي ،أخو إســماعيل ،يروي عن أبــي جعفر ،و جعفر
ن الجعفـ ّـي،
عبدالرحم 
ن
ن بــ 
حصيــ 
ّ
ّ
عبدالرحمن ،حدث عنه إســحاق بن بريد ،و غيره
بــن محمــد .و ابنه محمد بن حصين بن
من الكوفيين.
در رجــال طوســی (ص  )191از حصیــن بــن عبدالرحمن جعفــی و همانجا 555 :از محمــد بن الحصین بن
عبدالرحمان و نجاشی 110 :از بسطام بن الحصین بن عبدالرحمن جعفی یاد شده است.
نجاشی مینویسد:
بســطام بن الحصین بن عبدالرحمن الجعفی ،ابن اخی خیثمه و اســماعیل ،کان وجها فی
اصحابنا ،و ابوه و عمومته.
این فرد و خانواده ،باید شــیعی امامی باشــند .یک روایت در االختصاص 86/هســت که در آن «محمد بن
اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی» میگوید:
من و عمویم الحصین بن عبدالرحمن ،نزد امام صادق رفتیم.
در رجال عالمه حلیص 26هم به این بســطام ،پدر و عموهای وی اشــاره شــده اســت .بسطام چهرهای مبرز
در شــیعه بوده اســت .این حصین بن عبدالرحمن جعفی شــیعی بوده و به گفته ابن حجر ،طعمة بن غیالن
کوفی از او روایت کرده است( .تهذیب التهذیب)383 /2 :
صفدی بیشتر روی دو نفر یکی اشهلی و دیگر سلمی تکیه کرده است:
حصیــن بــن عبدالرحمن ســلمی ابوهذیل کوفی ،پســر عم منصور بن معتمــر ،راوی از جابر و
عمــاره بــن رویبــه صحابی ،و زید بن وهــب ،و ابن ابی وائل ،و ابن ظبیان ،ســعید بن جبیر،
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عمرو بن میمون اودی ،ثقه و عالی الســند 93 ،ســال زندگی کرد و در ســال  136درگذشت.
(الوافی بالوفیات)92 /13 :
و مدخل دیگر:
حصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن ســعد بن معاذ اشــهلی انصاری من اهل المدینه ،روی
عــن محمــود بن عمرو و محمــود بن لبید ،و روی عنــه ابنه محمد( .الوافــی بالوفیات/13 :
)93
در کتاب التذکره لمعرفة رجال العشره 347 /1 :هم به این شکل آمده است .به هر حال این محتمل است
کــه مــا بتوانیــم بیــن حصیــن بــن عبدالرحمن بــن عمرو بن ســعد بن معاذ اشــهلی کــه واقدی چندیــن خبر از
وی دربــاره بنــی قریظــه و فتح مکــه از طریق عتبة بن جبیره اشــهلی نقل میکند ،با حصیــن بن عبدالرحمن
ســلمی فرق بگذاریم ،اگرچه از نظر طبقه میتوانند یکی باشــند .اگر چنین باشــد ،ترجیح میدهیم حصین
بن عبدالرحمان ما همان سلمی باشد.
ً
در ایــن صــورت مــا بــا یک حصین بــن عبدالرحمــان راوی کار داریــم که متوفــای  136و کامال شناخت هشــده
است .این شخص از نظر رجالشناسان اهل حدیث و سنت یک راوی موثق و معتبر است .مقصود از اهل
ســنت در اینجا اهل حدیث هســتند که کلید ثقه و غیرثقهبودن اشــخاص دســت آنهاســت .ابوحاتم درباره
حصین بن عبدالرحمن آورده است:
ن عبدالرحمن الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث،
نب 
قال أبو حاتم عن أحمد :حصي 
و قــال ابــن معين :ثقــة ،و قال العجلى :ثقة ثبت فى الحديــث( .بنگرید :تهذیب التهذیب:
381/2؛ حواشی معجم الصحابه)5241 /14 :
بنابراین تکلیف او روشــن اســت .با این حال چون در عراق میزیســته و زندگیاش آمیخته با راویان متشــیع
هــم بــوده ،میتــوان انــواع روایات را کــه برخی هم بــا گفتههای اهل حدیــث فاصله دارد ،در میــان نقلهای او
یافت.
فهرست مشایخ وی بهسادگی قابل دستیابی است .برخی از معروفترینها عبارتند از:

□ هالل بن یســاف یا اســاف که برخی از رخدادهای کربال را هم از او نقل کرده اســت و خواهیم دید در مقتل
امام امیرالمؤمنین(علیه الســام) هم از ابن ابی الدنیا(ص  )27روایتی از حصین از هالل بن یســاف هســت.
دانســتن این نکته هم بیمناســبت نیســت که عمار دهنی شــیعی که خود مقتل الحســین داشــته ،راوی از
همین هالل بن یساف است( .تاریخ اصبهان ابونعیم )32 /2 :در هر حال بخش قابل توجهی از اخبار هالل
نزد همین حصین است ،چنانکه راوی دیگر از او اعمش است که او هم شیعی عراقی است.
□ سعد بن عبیده داماد ابوعبدالرحمن سلمی که از او مکرر نقل کرده است .در نقلهای مهمی که در مقتل
حصیــن بــن عبدالرحمــان از وی داریــم ،بارهــا اشــاره میکند کــه در کربال حاضر بــوده و با تعبیــر «النظر الیه»
میگوید که خود شاهد ماجرا بوده است.
ً
□ محمود بن لبید که دقیقا نمیدانیم اشــهلی یا ســلمی کدام یک از او نقل کردهاند؟ هر چند با بررس ـیهای
بیشتر میتوان به حقیقت نزدیکتر شد.
□ عبیداهلل بن مسلم حضرمی که گاه عبداهلل هم یاد شده و صحابی است.
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این حصین بن عبدالرحمان بن مصعب الخطمی

□ انس بن مالک که او هم صحابی اســت .هر چند در (البدایه/6 :

اســت! (بنگر یــد :اســدالغابه47 /3 :؛ االصابــه:

 )106از طریق عبدالرحمن بن ابی لیلی از او نقل میکند.
□ ابوعبدالرحمن سلمی که از اصحاب امام علی(ع) است.
□ عمــارة بــن رويبــة کــه صحابی اســت و ابن حجــر نوشــته :آخرین
کســی کــه از او نقل کرده حصین بن عبدالرحمان اســت( .االصابه:
 )478 /4این خبر در (انساب االشراف )317/6 :که درباره بشر بن
مروان و سخن تند عماره درباره اوست آمده است.
□ شــعبی( .البدایــه و النهایــه )250/5 :در اینجا هم بایــد دید کدام
حصین بن عبدالرحمان است که از او نقل میکند.

□ ســعید بن ســلیمان که اخبار وی را در مقتل امام حســین(ع) نقل
خواهیم کرد .از وی با تعبیر «سعدویه» هم یاد شده است.
به هر روی جســتجوی ســادهای در تاریخ االســام ذهبی فهرســتی از
مشایخ و شاگردان وی را به دست میدهد.

فهرســت گزیــده اخبــار حصین بــن عبدالرحمان در حــوزه تاریخ
اسالم

□ سالم بن ابی جعد (تاریخ االسالم)364 /2 :

اخبــار چنــدی از او در بــاره بنیاســرائیل ،ســیره نبــوی و برخــی از

□ ابــن ابی لیلی (امتاع االســماع )127 /8 :شــخصی کــه مکرر از او

رویدادهای پس از آن و نیز فتوحات نقل شده است .برای نمونه:

نقل شده است.
□ سعید بن جبیر .حصین بن عبدالرحمان در جایی میگوید« :نزد
او بودم که ( .»...البدایه و النهایه)314 /1 :
شمار دیگری هم از افراد هستند که حصین بن عبدالرحمان از آنها
نقل میکند.

 .1خبر نفخ روح در آدم و ( ...حلیة االولیاء)337 /3 :
 .2خبری درباره زاهدی در بنیاســرائیل (المجالســه و جواهر العلم:
)10 /4
 .3خبــری درباره بنیاســرائیل ذیل آیه «الم تر الــی الذین خرجوا»...
(جامع البیان طبری :ج )368 /2

 .4خبــری در بــاره ســلیمان و بلقیــس (تاریخ طبری491 /1 :؛ تفســیر

اگر دو یا چند حصین بن عبدالرحمن داشــته باشیم ،شاید برخی از
این مشــایخ مربوط به دیگران باشد .این مطلب درباره راویان از وی

القرآن العظیم ،ابن ابی حاتم)2873 /9 :
 .5خبــری دیگــر از بنیاســرائیل (زاد المســیر فــی التفســیر-219 /1 :
 )220ایــن مقدار نشــان میدهد کــه او نیز هماننــد معاصران خود

هم صادق است!
شماری از راویان از وی عبارتند از:
عبــاد بــن ّ
□ ّ
العــوام کــه تعــداد قابــل مالحظــهای از روایــات و اخبــار
حصین بن عبدالرحمان مورد نظر ما توسط او نقل شده است.
□ ابــن اســحاق در خبــر از احــد میگویــد کــه میــان روایــات زهــری،
محمــد بــن یحیی بن حبــان ،عاصم بن عمر بن قتــاده و حصین بن
عبدالرحمــن بن عمرو بن ســعد بن معاذ جمــع کرده ،عبارات آنها را
یک کاسه کرده و ارائه میدهد:
فاجتمــع حدیثهــم کلــه فیمــا ســقت مــن هــذا

الحدیــث یــوم احــد( .ابــن هشــام 60/2؛ الســیر و
المغازی)322 :
ایــن نص نشــانگر اهمیت او به عنوان محدثــی جدی در کنار زهری
و عاصم بن عمر بن قتاده و کســانی اســت که منبع اخبار سیره یا در
ســیره ابن اسحاق هستند .در موردی ابن اسحاق روایتی از وی نقل
کرده و ابن عبدالبر (االستیعاب )804 /1 :دنبال آن میافزاید:
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شیفته اسرائیلیات بوده است.
 .6خبری درباره عیسی(ع) (جامع البیان طبری)115 /12 :
 .7خبری درباره ابابیل (امتاع االسماع)82 /4 :
 .8خبری از عبداهلل بن مسلم حضرمی و اینکه دو غالم از اهل کتاب
داشــتند کــه کتاب خــود را میخواندنــد و به آن عمــل میکردند،
مشــرکان میگفتنــد پیامبر از آن یاد گرفته اســت (.االصابه :ج /1
 562و )348 /2
 .9خبر شقالقمر (البدایه و النهایه)74 /6 :

 .10خبــری در بــاره غــار حــراء و رفتن رســول(ص) به آن غــار (فضائل
الصحابه احمد بن حنبل)269 -268 /1 :
 .11خبــری در بــاره جار یشــدن آب از میــان دو انگشــتان رســول بــه
عنوان معجزه (تاریخ االسالم)343 /1 :
 .12خبــری در بــاره اســام عمــر کــه بعــد از چهــل نفــر بــوده اســت.
(االستیعاب)1149/3 :
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 .13خبــری دربــاره شــأن نــزول آیــه «یــا ویلتــی لیتنــی لــم اتخــذ فالنا

خلیــا» کــه درباره امیة بن خلف و  ...نازل شــده اســت( .تفســیر
القرآن العظیم ابن ابی حاتم)2686/8 :

حصین بن عبدالرحمن اشهلی است.
 .23خبــری دربــاره وجود وارثی بــرای صفیه دختر حیــی بن اخطب
کــه چــون بعد از فوت صفیه مســلمان شــد ،ارثی به او داده نشــد.

 .14خبری درباره نخستین تماس رسول(ص) با اوسیانی که به مکه
آمده ،دنبال متحد میگشتند( .معرفه الصحابه)272/1 :
 .15خبــری درباره عثمان بن مظعــون که از زن و طعام فاصله گرفته

بــود و توصیــهای که رســول(ص) بــه او کرد( .طبقــات المحدثین
باصبهان)215/3 :

(طبقات الکبری)101/8 :

 .24خبــری درباره حدیبیــه (طبقات الکبــری ،101/8 :طبقات ابن
اســعد )144/1 :و روایتی دیگر( :طبقات )78/2 :باز روایتی دیگر
درباره حدیبیه (دالئل النبوه بیهقی.)115/4 :

 .25خبــری درباره نامه پیامبر در دعوت هرقل روم به اســام (االمول

 .16خبر فعالیت مشــرکان بعد از شکســت در بدر برای بســیج مردم
در جنــگ بــا مســلمانان (تفســیر القــرآن العظیــم ابــن ابــی حاتــم:
)1698/5

ابوعبید)30/
 .26خبــری بــه نقــل از ابــن ابــی لیلــی از اســید بــن حضیــر ،از مردی

انصاری که مزاح میکرد و رفتار رســول (ص) با او (تاریخ االسالم

 .17خبری درباره نماز پیامبر بر حمزه (االصابه)331/7 :
 .18در وصــف ســعد بــن معــاذ و حکایت تیر خــوردن او در خندق و
مرگ وی در سن  37سالگی (طبقات)331/3 :

ذهبی)490/1 :
 .27خبــری دربــاره ســریه غالــب بــن عبداهلل لیثــی (تاریخ االســام:
)449/2

ّ
ن جبيرة ،عــن الحصين بن عبدالرحمن بن
الواقدي :أنا عتبة ب 
قــال

 .28خبــری دربــاره فتح مکه (مغازی واقــدی )799/2 :درباره پولی

عمــرو بن ســعد بــن معاذ قال :كان ســعد بــن معاذ [رجــا] أبيض
ّ
طــواال ،جميــا ،حســن الوجــه ،أعيــن ،حســن اللحية .فرمــي يوم

کــه حاطــب بــن ابی بلتعه بــه زنی به نــام ســاره داد تا نامــه او را به

الخنــدق ســنة خمــس فمات منها و هو ابن ســبع و ثالثين ســنة.
و دفن بالبقيع.

مشرکان مکه برساند.

 .29درباره فتح مکه و بســتن پرچمها برای افراد مختلف( :مغازی:
 .)801 /2مــوارد نقــل شــده همــه از عتبــة بــن جبیــره(م )154

 .19خبــری دربــاره ســخن رســول خــدا(ص) دربــاره شــب بعــد از
عملیات غزوه احد:

(بنگریــد :الطبقــات الصغیــر )258 /1 :بــه نقــل از حصیــن بــن
عبدالرحمــن بن عمرو بن ســعد بن معاذ اســت .خبری از همین

قال رســولاهلل حین غشــیه القوم :من یشــتری لنا نفسه ،کما حدثنی
حصین بن عمرو بن سعد بن معاذ( .السیر و المغازی328/؛ ابن

طریــق دربــاره اولیــن مالی کــه در راه خدا حبس شــد ـ یعنی وقف
ً
ـ مالــی از عمــر بــود( .بنگر یــد :االوائــل عســکری .)176 :اشــتباها
حصین بن عبدالرحمن عن عمر بن سعید بن معاذ که باید عمرو

هشام ،2 :ص)81
 .20خبــری درباره شــهیدی از بنیعبداالشــهل که بــدون آنکه حتی
یــک نمــاز بخوانــد ،در احــد شــهید شــد و به بهشــت رفــت( .ابن

بن سعد بن معاذ باشد.
 .30خبــر بــه نقــل از ابوعبدالرحمــن ســلمی در بــاره ارســال شــماری
از اصحــاب بــرای دســتگیری حاطــب بــن ابــی بلتعــه بــه دلیــل

هشام)90/2 :
 .21خبر درباره دفن ســعد بن معاذ( .طبقات )331 -330/3 :سند
قدری آشــفته است ،اما اگر درست باشد نام «ابراهیم بن حصین
بــن عبدالرحمــن» پســر حصیــن بــن عبدالرحمــن از آن به دســت

نامهنــگار یاش بــه مکیــان پیش از فتــح( :البدایــه )329 /3 :که

بخاری و مسلم هم آن را با همین سند نقل کردهاند( .و نیز :دالئل
النبوه)152 /3 :
 .31خبــری درباره دســتور پیامبر(ص) پــس از فتح مکه به اصحاب

میآید که واقدی از او نقل میکند.
 .22خبــری درباره جنگ بــا بنیقریظه (المغــازی واقدی.)515/2 :
ً
ایــن خبــر تصریحا به اســم حصین بــن عبدالرحمن بــن عمرو بن

درباره نکشتن زخمیها و ( ...االموال ابوعبید)82 :
 .32خبری از یکی از وفود (االصابه)390/1 :

ســعد بن معاذ درباره کشــتن اســرای بنی قریظه نقل شــده است.

 .33خبری درباره نجران و مباهله (شواهد التنزیل .)155 /1 :خبر عتبة

راوی از وی هم عتبة بن جبیرة اشــهلی ،همطایفهای اوســت .دو

بن جبیره از حصین بن عبدالرحمان بن عمرو بن سعد بن معاذ که
ً
اشتباها آمده :حصین بن عبدالرحمان عن عمرو بن سعد بن معاذ.

خبر پایینتر هم در فتح مکه به همین ترتیب از عتبة بن جبیره از
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 .34خبری به نقل از عکرمه درباره گالیهام عمارة انصاریه از اینکه چرا همه آیات درباره مردهاست ،نه ز نها
که به دنبال آن ،آیه ان «المسلمین و المسلمات  »...نازل شد( .االصابه)442 /9 :
 .35خبــری از ام عاصــم همســر عتبة بن فرق ســلمی که میگفت بوی خوبی کــه از او میآید ،از پیامبر(ص)
گرفته است( .امتاع االسماع)366/11 :
 .36خبری درباره دیدار شماری از زنان از رسول خدا(ص) در وقت بیماری که منجر به رحلت شد و اینکه
بــاالی ســر رســول خــدا(ص) مشــکی آویختــه بودند و قطــره قطــره آب روی صــورت حضــرت میچکید تا
حرارت طب را کاهش دهد( .طبقات)248 /8 :
 .37خبری درباره بیمار شدن رسول(ص) و حجامت ایشان(طبقات)155 /2 :
 .38خبری درباره مالک بن نویره و اینکه پس از رســیدن رســول(ص) به مدینه از ســفر حجة الوداع گروهی را
برای جمع صدقات فرستاد که مالک بن نویره یکی از آنها بود( .تاریخ طبری)541 /11 :
 .39خبری درباره ابوبکر و وصف قیافه و موی او (طبقات)142 /3 :
 .40خبری درباره عمر از دوران خالفت او (طبقات)256 /3 :
 .41خبری درباره سعد وقاص و جنگ قادسیه (تاریخ طبری496 /3 :؛ البدایه و النهایه)40/7 :
 .42چند خبر درباره فتوحات از سعد وقاص و فتح جلوالء (طبری 496 /3 :و  41 /4و )126
 .43خبری درباره ارسال نعمان بن مقرن توسط عمر به نهاوند (تاریخ طبری)126 /4 :
 .44خبری درباره برخی از انتصابات عمر از سه روز پیش از قتل وی (تاریخ بغداد)191/1 :

 .45خبــر قتــل عمــر از عبــداهلل بــن میمــون اودی که خــودش در آن وقت ،پشــت ســر عمر بوده اســت( .تاریخ
المدینه المنوره899 /3 :؛ االصابه)85/2 :
 .46خبر دیگری درباره قتل عمر و سخنان وی پس از زخمیشدن (تاریخ المدینه المنوره ،3 :ص)934
 .47خبری درباره وصیت عمر پس از زخمیشدن (االموال ابوعبید)168 ،298 ،
 .48خبری درباره درگذشت حذیفة بن یمان در مدائن (تاریخ بغداد)288/8 :
 .49خبری از اتفاقی که میان او و مقداد اسود و  ...رخ داده بود( .االصابه)547/4 :
 .50خبــر حضــور شورشــیان علیه عثمان در مدینــه و گفتگو با وی (االغانــی )368/12 :و خبری دیگر درباره
گفتگوی عمار با عثمان (تاریخ المدینة المنوره 1101/3 :و اخباری دیگر ()1188 ،1149
 .51خبــری از جنــگ جمــل (االصابــه( ،)16/6 :معجــم الصحابــه )4565/13 :ســخن محمد بــن طلحه با
عایشه در روز جمل.
 .52خبــر دیگــری از جمل (تاریخ االســام ذهبــی )486/3 :و خبر دیگر( :تاریخ االســام .)506 - 505/3 :و
خبری دیگر( :جمل مفید.)143 :
 .53خبری درباره اینکه چرا احنف بن قیس از امام علی(ع) کناره گرفت (تاریخ دمشق)331/39 :
 .54خبــری دربــاره اجــرای حــد توســط امــام علــی(ع) ،حصین بــن عبدالرحمــان از شــعبی (حلیــه االولیاء:
)329/4
 .55خبــری دربــاره شــریح قاضی (طبقــات )191/6 :و نقل قضاوتی از شــریح بــه نقل از امام علــی(ع) درباره
خنثی (تاریخ نیشابور ،المنتخب من السیاق)21/
 .56خبری درباره ســخنگفتن برخی از کشــتگان در صفین و جمل (امتاع االســماع .)298/5 :این خبر در
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فضائل خلفاســت و نقل دیگر از همین حصین این اســت که کشتگان روز جنگ با مسیلمه این مطالب
را میگفتند! (تاریخ دمشق )408/30 :شماری از نقلهای مربوط به عشره مبشره به حصین منسوب شده
است (همانجا 271/35 :ـ )274
 .57خبری درباره شهادت امام علی(ع) از هالل بن یساف (مقتل االمام امیرالمؤمنین)28/
 .58خبری دیگر از شهادت امام علی(ع) و اینکه دو نفر یکی ابن ملجم و دیگری شبیب بن بجره اشجعی به
ّ
حدثنا الحســين ،نا عبداهلل ،نا ّ
محمد
امام حمله کردند (مقتل االمام امیرالمؤمنین :)82 :خبر این اســت:
ّ
الض ّحاك بن شــهر ،نــا خارجة ،عن حصين ،عن هالل بن يســاف ،قال :كان ّ
علي
بــن عمــرو بن الحكم ،نا
الصــاة ّ
بــن أبــي طالب يخرج إلــى صالة الفجر ،فيقولّ :
الصالة؛ فبينا هو كذلك إذ ابتــدره رجالن ،فضربه
بالســيف ،فســبقه ابن ّ
أحدهما ضربة ّ
الن ّباح راجعا ،و أخذ اآلخر ،فقالوا :ما نرى به بأســا؛ فقال :لقد سقيته
الس ّم شهرين ،و لو قسمتها بين العرب ألفنتهم .و جعل ّ
ّ
النساء يبكين عليه ،و جعل آخرون يقولون :ليس
ّ
أفعلي تبكون؟!
عليه بأس؛ فقال ابن ملجم لعنه اهّلل:
 .59روایتی در فضیلت امام علی (ع) از حصین از اسماء بنت عمیس (مناقب االمام امیرالمؤمنین ،محمد
بن سلیمان کوفی)349/1 :
 .60روایتی از ابن عقده ،از احمد بن محمد دینوری ،از علی بن حســن کوفی ،از عمیرة بنت اوس که گوید:
حدثنــی جــدی الحصیــن بــن عبدالرحمن ،عن ابیــه ،عن جده ،عــن عمرو بن ســعد ،عن امیــر المومنین
(فضائــل امیرالمؤمنیــن ،ابــن عقده 142/67 :و روایتــی دیگر )103( :این روایت هم برخــی دیگر از اعضای
این خانواده اوسی را نشان میدهد.
 .61خبــری دربــاره اینکــه پس از شــهادت امام علی(ع) و آمدن مغیره بن شــعبه به کوفه ،ســنت لعــن بر امام را
برقرار کرد (اخبار مکه فاکهی90/4 :؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،13 :ص .)220شاید روایت دیگری
هم از حصین درباره مردی که لعن بر یکی از اصحاب الجنه دارد ،اشــاره به همین مغیره باشــد؛ روایتی که
احمد بن حنبل در (فضائل الصحابه )282/1 :آورده ،اما ب ه گونهای که نامی از مغیره در آن نباشد.
 .62خبری مشتمل فضیلت امام علی(ع)( :مناقب ابن المغازلی)123 :
 .63خبــری دربــاره ضربت خوردن امام حســن(ع) در مدائــن( :مناقب ابن المغازلی( ،)448:تاریخ دمشــق:
)269/13
 .64خبری درباره غارت مدینه توسط مسلم بن عقبه در واقعه حره( :طبقات ،5 :ص( )370ترجمه)
ً
 .65اخبار کربال که ذیال درباره آن سخن خواهیم گفت.
البتــه بــه نظر میرســد شــمار روایات تاریخــی حصین بن عبدالرحمان بیش از اینهاســت و آنچه اشــاره شــد
ً
صرفا برای آن است که نشان داده شود وی تمایالت تاریخی و سیرهای داشته است .برخی از این روایات به
صورت خاص روایات جعلی و ســاختگی اســت که ممکن اســت به او نســبت داده شده باشد .نمونه آن در
(البدایه و النهایه )158/6 :آمده است.
نمونههای کالمی هم دارد:
قــال أبــو عوانة :حدثنــا إبراهيم بن عبداهلل حدثنا محمد بن إســحاق حدثنا قتيبة بن ســعيد
حدثنــا خالــد عــن حصيــن بــن عبدالرحمن عــن ميمــون قال :أربــع ال تكلــم فيهــم :على ،و
عثمان ،و القدر ،و النجوم .و قال :احذروا كل هوى يسمى بغير اإلسالم( .البدایه و النهایه:
)319/9
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برخــی روایــات فقهــی هــم در میــان اینها هســت (طبقــات الکبری:

ابتداء أخبار مقتل مســلم بن عقيل و الحســين بن

[ )231/6روایتی از هالل بن یســاف ،از شــوهر خواهرش ابوحیان ،از

علــي و ولــده و شــيعته مــن ورائه و أهل الســنة و ما

ابــن مســعود] و نیــز روایتــی دیگر در (ســبل الهــدی )155 /8 :و مورد

ذكــروا في ذلك من االختالف :حدثني أبو الحســن

دیگر که کسی پشت سر پیامبر(ص) نماز خواند ،به دلیلی حضرت

أحمــد بــن الحســين النيســابوري قــال :حدثنــي

بــه او فرمودنــد نمــازش را اعــاده کنــد (معجــم الصحابــه5241/1 :؛

محمــد بــن القاســم المديني عــن أبي حــازم مولى

تار یــخ بغــداد )346/4 :و روایتــی دربــاره طــاق (تار یــخ بغــداد،3 :

ابــن عباس عــن ابن عبــاس ،قــال :و حدثني علي

ص )284و مــورد دیگــر و قــدری متفــاوت (تار یــخ جرجــان )427 :و

بن عاصــم عن الحصين ب ـن عبدالرحمن عن أبيه

مورد جالب دیگر( :اخبار القضاة .)665 :مورد جالبی درباره برخورد

عــن مجاهــد عــن ابن عبــاس ،قــال :و حدثنــي أبو

پیامبر با انگشتر طال (معرفة الصحابه .)101/5 :دعای وقت افطار از

حاتم ســهل بــن محمد الصانع قــال :حدثني نعيم

حصین از هالل بن یساف (طبقات الکبری .)225/6 :حکم کسی

بــن مزاحــم المنقري عــن محمد بن عمــرو بن واقد

که زودتر از امام سر از سجده برمیدارد باز حصین از هالل بن یساف

الواقدي ،قال الواقدي  (. ...الفتوح ،4 :ص)322

(طبقــات .)231/6 :خبــری هم از حصین بــن عبدالرحمن از هالل
بن اساف ،درباره اسبداری (عیون االخبار)248/1 :
ً
طبعا مطمئن نیستیم که همه این نقلها از حصین بن عبدالرحمن
سلمی مورد نظر ماست.

اما روشن نیست که کدام بخش ،از نوشته یا روایت حصین است.
پیــش از ایــن گفتیــم اینکــه حصین بــن عبدالرحمان در ســال 136
در ســن  93ســالگی درگذشــته باشــد ،تولد او را در ســال  43نشــان
میدهد .او در جایی میگوید وقتی امام حســین کشــته شــد من در

مقتل الحسین (ع) /حصین بن عبدالرحمن

کوفه بودم ،در حالی که سه روز خاکستر روی صورتمان بود .راوی از

متنــی از حصیــن بــن عبدالرحمــان در منابــع تاریخــی باقــی مانــده

او پرسید که آن وقت چه سن و سالی داشتید؟ گوید :مردی متأهل

کــه گــزارش تاریــخ کربال بهاختصار اســت .ایــن متن از آغاز تــا پایان

بودم( .تاریخ واســط 99 :ـ  )100ا گــر در این نقل تردید نکنیم ،او حتی

ماجرای عاشورا را دارد و عالوه بر اصل واقعه ،چند روایت خاص هم

خودش هم واقعه کربال را درک کرده ،چه رســد به آنکه از کســانی که

از عالئم غیرطبیعی که در آسمان و زمین پدید آمد ،در پایان دارد.

در آن رویداد درگیر بودهاند ،مانند سعد بن عبیده مطالبی نقل کرده

متن یاد شده در چند منبع آمده است:
انساب االشراف بالذری (م )279

باشــد .بدیــن ترتیــب او دس ـتکم یک نســل از ابومخنف بــه حادثه
نزدیکتر بوده اســت ،اگرچه از لحاظ کمی و فنی موقعیت او بســیار
نتــر از ابومخنــف اســت .بــا ایــن حال مهم آن اســت کــه روایت
پایی 

تاریخ طبری (م )310

مستقلی است و حتی اگر چند نکته تازه داشته باشد مهم است.

بغیة الطلب فی تاریخ حلب از ابن العدیم (م )660

گــزارش حصیــن بــن عبدالرحمــان گاه بــدون نامبــردن از کســی بــه
ً
عنــوان شــیخ نقل شــده و صرفا با تعبیــر «قال حصین» آمده اســت،

البدایة و النهایه از ابن کثیر که البته متن از تاریخ طبری است.
برخــی از ایــن اخبــار در منابــع دیگــری هم آمده اســت که بــه عنوان
نمونــه میتــوان به مناقب ابن المغازلی (م  ،)483تاریخ دمشــق ابن
عســا کر و مثیــر االحــزان از ابــن نمــا اشــاره کرد .امــا تنها یــک خبر در
ً
تاریخ واســط از اواخر قرن ســوم آمده که عینا در ابن العدیم نیز تکرار
شده و در جای خود اشاره کردهایم.

امــا در مــواردی هم از افــرادی مشــخص گزارشهایی را آورده اســت
که عبارتند از:
هــال بــن اســاف [یســاف] .ایــن راوی ،تمایــات شــیعی در حــد
ً
نقــل برخــی از اخبــار دارد .طبعا مقصود نوعی تشــیع عراقی اســت،
نــه بیشــتر .بــرای نمونه روایــت او را در نقــل خطبه امام حســن(ع) در
(طبقات الکبری )318/10 :مالحظه کنید .امام در آنجا آیه تطهیر را

از یــک ســند فتوح ابن عثم یعنــی جایی که دهها ســند را داخل هم

اختصاصــی اهلبیت(ع) میداند( .بنگرید :تفســیر القرآن العظیم،

کرده و یک سری اسم داده که از اینها استفاده کرده ،معلوم میشود

ابــن ابــی حاتــم3132/9 :؛ شــواهد التنز یــل32/2 :؛ تاریخ دمشــق:

کــه از اخبار حصین بن عبدالرحمان هم اســتفاده کرده اســت .این

)270/13

سند در آغاز نقل واقعه عاشورا آمده است:
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ً
ســعد بــن عبيدة .وی در کربــا حاضر بوده و گزارشهــای وی دقیقا

باشــد .عــددی کــه در جاهای دیگــر دار یــم ،بیعت چهل هــزار نفر با

این مطلب را نشان میدهد.

مســلم اســت کــه آن هــم قابل قبــول نیســت ،اما اغــراق در ایــن امور

مولى لمعاوية بن ابى سفيان که نامش به میان نیامده ،اما خبری از
کربال ،به طور مستقیم نقل کرده است.

عــادی اســت .مســلم در خانه هانی اســت و ابــن زیاد او را دســتگیر
کرده میکشــد .آنگاه مســلم شورش میکند ،در حالی که در مسجد
جامــع کنــار قصر اســت .ابــن زیاد دســتور شــکافتن ســقف را داده،

در اینجا ابتدا گزارش این چند متن را به فارســی به صورت خالصه

جریدههایی را آتش زده در مسجد میاندازند .معلوم میشود حدود

ترجمه خواهیم آورد و سپس متن عربی را ارائه خواهیم کرد.

پنجاه نفر باقیماندهاند .آنگاه رهبران محالت کوفه را بسیج کرده،
یشــود .کســی خبر بــه محمد بن
جنگی درمیگیرد .مســلم پنهان م 

الف) گزارش و بررسی متن
تــاش برای اســتخراج یــک متن منســجم از یــک راوی و درباره یک
حادثــه ،ایــن نتیجــه را دارد که میتوان بــه فکر و اندیشــهای که آن را
پرداختــه و نــکات تاریخــی را کنار هــم چیده پی بــرد .در واقع وقتی
یــک راوی گــزارش واقعــهای را به صورت متمرکز نقــل میکند ،نوعی
انسجام در آن وجود دارد.
نکته بعد اینکه در این قبیل متنها اغلب نکات اختصاصی وجود
ً
دارد که در بقیه متنها نیســت .دلیلش عمدتا منابع خاص اســت
کــه ایــن راوی از آن اســتفاده کــرده و هرچــه این منابع خاص بیشــتر
باشد ،نکات اختصاصی بیشتر است.

اشــعث میدهــد کــه مســلم در خانــه زنی پنهان شــده اســت .وقتی
نیروها میرســند،آن زن آتش روشــن کرده و در حال ریختن آب برای
شستشــوی خونهای مســلم اســت .او را بدون دادن عهد بخشش،
گرفتــه نــزد ابن زیاد میآورنــد .گفتگوی ابن زیاد در حالــی که او را به
نــام مــادرش صــدا میزنــد« :یابــن ُحلیه» آمــدهای ســلطنت را از من
ُ
بگیــری؟ پاســخ مســلم این اســت کــه حل ّیه بهتــر و پا کتر از ســمیه
است! پس از آن دستور میدهد تا مسلم را بکشند.
بخش دوم گزارش ماجرا از پس از شــهادت مســلم تا لحظات پیش
از شــهادت امام حسین(ع) اســت .ابن زیاد دستور میدهد راههای
حدفاصل مســیر بصره تا مســیر شام بسته شــود .امام حسین(ع) هم

ایــن چنــد گــزارش کــه در چند منبــع آمده بــه نوعی مکمــل یکدیگر

در حالی که از وقایع کوفه خبر ندارد در حال حرکت به کوفه اســت.

هســتند و صرفنظــر از نــکات تکــراری که بــه دلیل روایــت مکرر در

در میانه راه به اعراب میرســد .ســؤال میکند .میگویند نمیدانند

منابع مختلف آمده ،حاوی گزارش منسجم با نکات خاص مربوط
ً
بــه روایــت حصین بن عبدالرحمان اســت .طبعا لزومــی ندارد که ما

چــه اتفــاق افتــاده ،اما حق حرکت بــه این طرف و آن طــرف ندارند.
امام مسیر را تغییر داده به سمت شام ادامه میدهد تا آنکه در کربال

همه موارد را بپذیریم ،اما نفس اینکه چه تصویر کلی میتوان از یک

ســپاهیان به او میرســند .این گزارش اخیر بسیار کوتاه شده است.

گزارش به دست آورد جالب توجه است.

در واقــع حکایــت این اســت که وقتی امام با ســپاه حــر برخورد کرد و

این چند متن اختالفاتی در برخی از الفاظ و اسامی با یکدیگر دارند
که برخی ناشی از خطاهای تصحیفی است .برای مثال نام جویریة
بن بدر تمیمی که از ســوی ابن زیاد نزد عمر بن ســعد آمد تا تصمیم
او را در جنگ محکم کند و به نظر میرســد این اســم و آمدنش ویژه
همیــن مقتــل حصین بن عبدالرحمان اســت ،به چند صورت آمده
اســت .همین مســئله درباره شــخصی به نام عمرو بن خالد طهوی
یــا طهــاوی هم که باز ویــژه همین متن اســت ،رخ داده و به چندین
صورت درج شده که در متن اشاره شده است.

دریافت که کوفه نباید برود ،راهش را به ســمت بازگشــت تغییر داد.
ســپاه حر اجــازه نداد .آنهــا راه میانهای را انتخاب کردنــد تا خبری و
دســتوری از کوفه برســد .در کربال بودند که دســتور توقف داده شــد.
راوی اولی ادامه میدهد :امام از عمر سعد و شمر و حصین بن تمیم
خواســت تــا اجــازه دهنــد به ســمت یزید برود و دســت در دســت او
بگــذارد .آنهــا گفتند فقط باید حکم ابن ز یــاد را بپذیرد .میدانیم در
اینباره تردیدهایی شده است ،اما در این روایت چنین آمده است.
شــاید امام میخواســت از دســترس ابن زیاد دور شــود .ابن زیاد هم
دریافــت و مانع شــد .ادامــه روایت برخورد حر اســت .او میگوید اگر

بخش اول این روایت مربوط به اعالم آمادگی کوفیان تا رفتن مســلم

این درخواست حسین را ترک و دیلم که دو دشمن اصلی مسلمانان

به آن شهر و کشتهشدن اوست که گرچه کوتاه است ،جالب است.

در ایــن مقطــع زمانی بودند میکردند ،باید میپذیرفتید؛ چه رســد از

اهــل کوفه نامه نوشــته و اعــام کردند که یکصدهزار شمشــیر منتظر

حســین .آنها قبول نکردند .او به ســمت حسین(ع) آمد و سالم داد.

آمدن شماست .این رقم اغراقآمیز میتواند در برخی از نامهها آمده

ســپر خود را بازگرداند که نشــان تســلیم بود .آنگاه به ســمت دشمن
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رفت .دو نفر را کشــت و ســپس کشــته شــد .از زهیر هم یاد شــده است که در راه امام حســین را دید در حالی
کــه بــه حــج میرفــت و بــا او همراه شــد .در اینجا نام چنــد فرمانده ســپاه کوفه آمده کــه دو مــورد آن در منابع
مختلف تلفظ شده است .ابی بجره مرادی که ابوحریره مرادی هم نوشته شده ،معن سلمی و دیگری عمرو
بن حجاج که فرد شناخته شده است.
در اینجــا روایتــی اســتثنایی را حصین بن عبدالرحمان از ســعد بن عبیده نقل میکند که میگوید :شــماری
از پیروان ما از اهالی کوفه روی تپهای نشســته بودند و دعا کرده از خداوند میخواســتند نصرتش را بر حســین
نازل کند .سعد بن عبیده گوید :من گفتم :ای دشمنان خدا ،چرا فرود نمیآیید تا او را یاری رسانید؟
امــا گــزارش شــهادت امام حســین از زبان همین ســعد بن عبیده اســت کــه میگوید خودش شــاهد بوده که
حسین با کسی که ابن زیاد فرستاده بود صحبت میکرد ،در حالی که یک ّ
«جبه» از «برد» روی دوش داشت.
وقتی آنها سخن حسین را نپذیرفتند ،به سمت میدان جنگ رفت ،در حالی که یکصد یا نزدیک به یکصد
نفر با او بودند .پنج نفر آنها از ُ
«صلب» امام علی (فرزندانی از نسل امام علی) و شانزده نفر از بنیهاشم بودند.
در میان آنها مردی از سلیم بود که همپیمان آنها بود .همین طور مردی از کنانه با آنها بود که او هم همپیمان
کنانه بود .ســعد بن عبیده میگوید خودش همراه عمر بن ســعد در آب [مشــغول شــنا] بودند که مردی از راه
رسید و با او بهآرامی صحبت کرد .او گفت :ابن زیاد کسی به نام حویزة بن بدر تمیمی را فرستاده و به او گفته
اگر تو ـ یعنی عمر بن ســعد ـ با حســین نمیجنگی گردنت را بزند .راوی گفت :پس عمر بن ســعد برخاســته،
اسبش را سوار شد ،سالح برگرفت و به میدان جنگ رفت و جنگید تا حسین کشته شد .آنگاه سر او را جدا
کرده برای ابن زیاد فرستاد ،در حالی که او با چوب بر لبان امام میزد .راوی گوید :من دیدم که موی سر امام
سیاه و سفید درآمیخته بود «قد شمط»[ .اختالط البیاض بالسواد]
در این وقت ابن زیاد دســتور داد تا دختران و زنان او را در جای خوبی جای داده ،به گوش ـهای منتقل کرده،
لباس و نفقه و رزق به آنان بدهند.
در ادامه آمده اســت در این اوضاع خبر اینکه این اوضاع دو فرزند عبداهلل بن جعفر به مردی از طی پناه برده
بودند و او گردن هر دو را زده بود و سرشــان را برای ابن زیاد آورد .ابن زیاد خواســت ســر آن مرد را جدا کند که
نکرد و دستور داد خانهاش را منهدم کردند.
حصین بن عبدالرحمان میگوید وقتی حســین کشــته شــد ،دو تا ســه ماه گویی همه دیوارها به خون آغشته
بود ،از نماز صبح تا برآمدن آفتاب.
حصیــن بــن عبدالرحمــان از یکــی از موالی یز یــد نقل میکند که وقتی ســر حســین را برابر یزید گذاشــتند ،او
شــروع به گریه و نفرین ابن مرجانه کرد و گفت به خدا اگر میان او و حســین خویشــی «رحم» بود ،چنین رفتار
نمیکرد.
آنچــه گذشــت گزارشــی بود که بــاذری از حصین بن عبدالرحمان نقل کرده اســت .طبــری همین گزارش را
آورده ،امــا در البــهالی آن نکاتی کم و زیاد شــده اســت .از جمله در گفتگوی ابن ز یــاد با هانی نکاتی دارد که
بــه هانــی گفــت :چقدر به تو احتــرام و اکرام کردم و تو این طــور پاداش خوبیهای من را دادی .جالب اســت
کــه طبــری همیــن تعابیــر را آورده و میگوید که اینها را «حســین بن نصــر» در اینجا افزوده اســت .بنابراین این
جمالت از حصین بن نصر نیســت .در ادامه درباره واکنش مســلم میگوید او فریاد زد« :یا خیل اهلل ارکبی»،
اما کسی او را اجابت نکرد ،در حالی که تصور میکرد در میان جمعیت عظیمی از مردم است.
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در اینجا یک نکته افزون دارد .حصین بن عبدالرحمان از هالل بن یساف نقل میکند که من آن شب مردم
را در «مســجد االنصار» دیدم .همین طور که به چپ و راســت در حرکت بودند ،جمعیتهای ســی یا چهل
نفره از آنها جدا میشــد .وقتی شــب تاریک از راه رســید ،وارد مســجد شدند .اینجا بود که پس از مدتی وقتی
دیدنــد همهمه جمعیت کم شــد ،ســقف مســجد را شــکافتند و جریدههایــی را آتش زده داخــل انداختند و
دیدند که پنجاه نفر بیشتر ماندهاند.
آنگاه ابــن زیــاد پاییــن آمده به منبر رفت و مردم را بر اســاس محالت گروهگروه کرده ،به جنگ با مســلم رفتند
که طی آن مسلم زخمی عمیق برداشت ،در حالی که تعدادی از یارانش کشته شدند .مسلم به خانه یکی از
کندیان رفت .در این وقت مردی به محمد بن اشــعث محل اختفای او را نشــان داد .در اینجا همان گزارش
بالذری آمده و اینکه دستور داد گردن مسلم را زدند.
ادامه گزارش در بستن راهها و آمدن امام و مواجهشدن با سپاهیان در کربال و نیز ماجرای حر همان است که
در بالذری آمده است .در اینجا میگوید وقتی حر به طرف حسین آمد ،تصور کردند برای جنگ با آنها آمده
اســت ،اما وقتی نزدیک شــد ،سپرش را به پشــت برگرداند و سالم کرد .سپس بر اصحاب ابن زیاد یورش برد،
دو نفر را کشــت و کشــته شــد .در اینجا از ســه نفر از فرماندهان ابن زیاد یاد کرده که در خبر بالذری هم بود،
امــا در اینجــا از قــول حصین بن عبدالرحمان آمده اســت که «و قد رأیتهما» ،من ایــن دو را دیدم .مقصودش
بعدهاست که آنها زنده بودهاند و او آنها را دیده است.
ادامه گزارش همان اســت که بالذری هم داشــت .حســین با کســی که ابن زیاد فرســتاده بود ،صحبت کرد و
راوی میگویــد کــه مــن دیدم که جبهای روی دوش حضرت بــود .وقتی با آنها صحبت کرد و رفتند ،مردی به
نــام عمــرو بــن خالد طهوری تیری زد .راوی گویــد :من دیدم که تیر بین دو کتف امــام ،معلق بر جبه بود .آنها
کــه حــرف امــام را نپذیرفتند ،او به میدان برگشــت و مــن او را میدیدم .تکــرار «النظر الیه» نشــان تأ کید راوی
برای این اســت که شــاهد صحنه بوده اســت .او میگوید صد نفر با امام بودند که پنج نفر از نسل امام علی و
شانزده نفر از بنیهاشم بودند .آنگاه به مردی از سلیم و مردی از بنیکنانه هم اشاره دارد ،اما دنبال آن تعبیر
مبهمــی بــه صــورت «و ابن عمر بن زياد» آمده که بر اســاس متــن البدایه و النهایه باید «و ابن عم زیاد» باشــد.
یعنی عالوه بر آن دو نفر از سلیم و کنانه ،ابن عم ابن زیاد هم همراه امام حسین بوده است و این نکته جالب
توجهی است.
ادامه گزارش سعد بن عبیده که با عمر بن سعد مشغول آبتنی بوده و نماینده ابن زیاد رسیده و سپس وارد
جنگشــدن و کشــتن امام حســین و جداکردن ســر آن حضرت همانند همان اســت که در انســاب بالذری
آمــده اســت .دنبالــه آن هــم بدون تفــاوت در طبــری آمده اســت .در این خبری کــه طبری به نقــل از حصین
بــن عبدالرحمــان افــزون بر انســاب دارد ،روایتی اســت کــه گوید عالء بن ابی عایشــه نقل کرده و گفته اســت
رأس الجالــوت از قــول پــدرش گفــت :من وقتی به کربال میرســیدم ،اســبم را میزدم تــا زود از آنجا عبور کند.
پرســیدم :چرا؟ گفت :ما شــنیده بودیم که پسر پیامبری در اینجا کشته میشود .میترسیدم که خودم باشم.
وقتی حســین کشــته شد ،متوجه شــدیم که مقصود او بوده است .پس از آن وقتی عبور میکردم ،دیگر عجله
نمیکردم .متن طبری از حصین بن عبدالرحمان در اینجا پایان مییابد.
گزارش ابن عدیم تفاوتی با آنچه گذشت ندارد و البته مختصرتر هم هست .در اینجا نام سعد بن عبیده آمده
ً
و او را «سلمی» شمرده است .روایت رأس الجالوت هم نقل شده که طبعا میتواند از طبری باشد.
در ابتــدای متــن ابــن کثیــر بــه عنــوان چهارمین متن ،ایــن تعبیر آمــده« :عن حصیــن :قال :ادرکــت من مقتل
سالبیستونهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397
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الحســین» .روشن نیست مقصود چیســت .چون شبیه این عبارت
در متنهای دیگر نیســت .شــاید مقصود آن باشــد که حصین گفته

رأس ربعهــم ،فنهــض إليهم قــوم قاتلوا مع مســلم،
فجــرح مســلم جراحــة ،و ُقتل نـ ٌ
ـاس مــن أصحابه،

ســعد بن عبیده آورده که حســین را دیدم که جبهای از برود پوشیده

و لجأ [مســلم] إلــى دار من دور كنــدة ،فجاء رجل

بــود و عمــرو بــن خالد طهوی تیــر انداخت کــه به جبــه او معلق بود.

إلى محمد بن األشعث و هو جالس عند ابن زياد،

سپس از طبری باقی ماجرا را مختصر نقل کرده و گوید در قصه قتل
ً
مســلم همــان اســت که قبــا آوردیم .ســپس دنبالــه ماجــرا را به نقل

فأخبــره بذلك ،فقال [ابن األشــعث] البــن زياد :إنه
ً
قــال لي :إن ُمســلما في دار فالن .فقــال :ائتوني به.

از طبــری و البتــه همــان عبــارات حصین بــن عبدالرحمــان را آورده

فدخــل [ابــن األشــعث] عليــه و هــو عنــد امــرأة قــد
َ
غسل عنه الدم ،فقالوا له :انطلق
أوقدت نارا ،فهي ت ِ

کشتهشدن امام آورده است .گزارش بعدی از سعد بن عبیده همان

إلى األمير.

داســتان آبتنی عمر بن ســعد و آمدن نماینده ابن زیاد اســت که به

ً
فقــال عفوا .قالــوا :ما نملك ذلــك .فانطلق معهم،

جدا کرد و برای ابن زیاد فرستاد .در واقع نکته افزونی بر گزارشهای

فلما رآه ،أمر به فكتف ،و قال:
أجئـ َ
ـت يــا ابــن ُح ّليــة 1لتنــزع ســلطاني ،و أمــر بــه

است که من روایت خاصی از مقتل الحسین دارم .دنبال آن از قول

اســت .ســپس حکایــت زهیــر را آورده و آنگاه باقــی ماجــرا را دربــاره

دنبال آن عمر وارد میدان نبرد شــد و امام حســین را کشت ،سرش را
قبلی که مرور کردیم ندارد.
افزون بر آنچه در چند متن باال گذشــت ،یک روایت هســت که ابن
عدیم نقل کرده و عالوه در منبعی قدیمیتر از آن ،یعنی تاریخ واسط
هم نقل شــده اســت .در آنجا علی بن عاصم از حصین نقل میکند
کــه مــن در کوفــه بــودم کــه خبــر قتــل امــام حســین(رضواناهلل تعالی
علیه) رسید .ما سه روز را پشت سر گذاشتیم ،در حالی که خا کستر
صورتمان را پوشانده بود.

ب) مقتل الحسین بروایة حصین بن عبدالرحمن
انساب االشراف227 -224/3 :

فضربت عنقه .قال :و حلية ،أم مســلم بن عقيل و
هي ّأم ولد( .انساب)224/3 :
[ ]3ثم أمر [ابن زياد] بأخذ ما بين واقصة إلى طريق
الشام إلى طريق البصرة.
و أقبل الحسين و هو ال يشعر بشيء ،حتى لقي
األعراب فسألهم فقالوا :و اهلل ما ندري غير ّأنا ال
نقدر على أن نخرج أو نلج .فانطلق يسير نحو الشام
إلى يزيدَ ،فل َقيته ٌ
جنود بكربالء فناشدهم اهلل.

[ ]1حدثنــا ســعيد بــن ســليمان ،حدثنــا ّ
عبــاد بــن

و كان بعــث إليــه عمــر بــن ســعد ،و شــمر بــن ذي

العوام ،عن حصين:
ّإن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين :إنا معك و معنا

الجوشــن و حصيــن بــن تميــم ،فناشــدهم اهلل أن
ّ
يســيروه إلــى يز يــد ،فيضع يده فــي يده فقالــوا :ال إل

مائة ألف سيف.

على حكم ابن زياد!

فبعــث (الحســين) إليهــم مســلم بــن عقيــل فنزل

و كان فيمــن بعث إليــهّ ،
الحر بن يز يــد الحنظلي،

بالكوفــة (فــي) دار هانــئ بن عروة ،فبعــث إليه ابن

فقال لهم :يا قوم! لو سألتكم هذا الترك و الديلم ما
ّ
حــل لكــم أن تمتنعوا منه! فأبوا إال أن يحملوه على
ّ
[الحر] و صار مع الحســين،
حكم ابن زياد ،فركب

أناس كثير.
عقيل ،فخرج في ٍ

ثــم ّكر على أصحاب ابن زياد ،فقاتلهم فقتل منهم

زيــاد ،فأتــي بــه فضربــه بقضيــب كان معــه ،ثــم أمر
ُ
ُ
بــه فكتــف و ضربــت عنقــه ،فبلغ ذلك مســلم بن
ّ
[ ]2قــال حصيــن :فحدثنــی هالل بن اســاف قال:
ّ
ّ
(ثــم إنهــم) لقــد ّ
تفرقوا عنــه ،فلما قلــت األصوات،
فقيل البن زياد :ما نرى معه كبير [کذا .درســت آن:
کثیــر] أحــد .فأمر فرفعــت جرادي فيهــا النار ،حتى
ّ
نظروا ،فإذا ليس مع مســلم إال قدر خمســين ،فقال
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رجلين ثم قتل( .همان)225/3 :
 .1قــال ابــن قتیبه :کانت ام مســلم بن عقیــل ،نبطیة من آل فرزندا «المعــارف» ص  204و خرج
ولد عقیل مع الحســین بن علی بن ابی طالب فقتل منهم تســعة نفر ،و کان مســلم بن عقیل
اشــجعهم .در (انســاب )344/2 :این گفتگو اشــاره به همان مطلب اســت :جرى بين ابن
ن سـ ّ
عقيــل و ابــن زيــاد كالم فقال له :ايــه يا بن ّ
ـمية
حلية .فقال لــه [ابن] عقيلُ :ح ّلية خير م 
و أعف.
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دو خبــر زیــر را بــاذری مکرر در جای دیگــری آورده ،اما چــون تعابیر

منابــع دیگــر :بــرود] ،فلما أبــوا ما قال لهــم ،انصرف

متفاوتی دارد ،نقل می کنیم:

إلــى مصافــه ،و إنهم لمــأة رجل أو قر يــب من مائة،
فيهــم ِمــن ُصلــب علـ ّـي خمســة ،و ســتة عشــر من
ً
الهاشــميين ،و فيهم رجل من سليم ،حليفا لهم و
ً
رجل من كنانة حليفا لهم.

حدثنا ســعدويه ،حدثنــا عباد بن العــوام ،حدثني
حصين ،حدثني هالل بن إساف قال:
أمــر ابن زياد فأخذ ما بين واقصة ،إلى طريق الشــام
إلــى طريــق البصرة ،فال يترك أحــد يلج و ال يخرج،
فانطلق الحسين :يسير نحو طريق الشام يريد يزيد
بــن معاويــة فتلقتــه الخيــول فنــزل كربــاء ،و كان
فيمــن بعــث إليــه عمــر بن ســعد بــن أبــي وقاص،
و شــمر ابــن ذي الجوشــن ،و حصيــن بــن نميــر،
فناشــدهم الحســين أن يســيروه إلــى يزيــد ،فيضع
ّ
يده في يده فأبوا إال حكم ابن زياد.

[ ]7قال حصين :و أخبرني سعد بن عبيدة ،قال:
إنا لمســتنقعون في الماء مع عمر بن ســعد ،إذ أتاه
رجل ،فسـ ّـاره فقال :بعث إليك ابن زياد ابن حويزة
[در طبــری :جویر یــه] ابــن بــدر التميمــي ،و أمــره:
إن أنــت لــم تقاتــل أن يضــرب عنقك .قــال :فخرج
فوثــب على فرســهّ ،ثم دعا بســاحه ،فصار إليهم،
فقاتلهــم فقتلهــم ،فجيء بــرأس الحســين إلى ابن

و كان ابــن زيــاد ممــن بعــث إليــه الحــر بــن يزيــد

زياد ،فوضع بين يديه ،و جعل ينكته بقضيب له و

الحنظلــي فقــال :أال تقبلــون ما يســألكم مــن إتيان

يقول :أرى أبا عبداهلل قد كان شمط.

يزيــد؟ فو اهلل لو ســألكم هذا التــرك و الديلم ما كان
ينبغــي أن تمنعوهم إياه! فضرب ّ
الحر وجه فرســه و
ّ
صــار مع الحســين فلما دنــا منه ســلم عليه و على

و أمر ببناته و نســائه ،فكان أحســن ما صنع ّ
بهن أن
أمــر لهـ ّـن بمنزل في مــكان معتزل ،فأجــرى عليهن
ً
رزقا ،و أمر ّ
لهن بكسوة و نفقة.

رجلين ثم قتل( .همان)173 :

و لجــأ ابنان لعبــداهلل بن جعفر إلى رجل من ّ
طيئ،
فضــرب أعناقهمــا ،و أتى ابن زياد برءوســهما! ّ
فهم

أصحابــه و قاتــل أصحــاب ابــن زيــاد فقتــل منهــم

[ ]4و ذكــر :أن زهيــر بن القين العجلــي [الصحیح:
البجلی] لقي الحسين ،و كان ّ
حاجا فأقبل معه.
قالوا :و أخرج إليه ابن زياد ،ابن أبي حريرة المرادی،
(فــی الطبــری :ابــن بحریــة المــرادی) و عمــرو بــن
الحجاج ،و معنا السلمي [معن السلمی].

2

[ ]5قال حصين :فحدثني سعد بن عبيدة ،قال:
ّ
ٌ
إن أشــياخنا مــن أهــل الكوفــة لوقــوف علــى تــل،
يبكون و يقولون :اللهم أنزل عليه نصرك .فقلت:

يــا أعــداء اهلل أال تنزلــون فتنصرونــه؟ (انســاب:
)225/3
ّ
[ ]6قــال :و أقبــل الحســين يكلــم مــن بعــث إليــه
ابــن زيــاد ،و إنــي ألنظــر إليــه و عليــه ّ
جبــة بــرد [در
 .2ممکن است مقصود «معن بن یزید سلمی» باشد که می گفت :من و پدرم و جدم با رسول
اهلل(ص) بیعــت کردیــم( .الطبقــات الصغیــر )307/1 :معن بــن یزید بن اخنس ســلمی ،با
معاو یــه بــود و زمانی که قرار بر حکمیت شــد ،از طرف معاویه به کوفه آمد و گفت :معاویه به
عهــدش وفــا کرد حــاال تو باید وفا کنی (انســاب ،)120/3 :اما آیا تا این زمــان زنده بوده که به
فرماندهی لشکری به جنگ امام حسین برود؟

[ابن زياد] بضرب عنقه و أمر بداره فهدمت.
ُ
[ ]8قال حصين :فلما قتل الحســين لبثوا شهرين
أو ثال ثــة ،و ّ
كأنمــا ّ
متلطــخ الحوائــط بالدمــاء مــن
صالة الصبح إلى ارتفاع الشمس.
[ ]9قــال حصيــن :فحدثني مولى ليز يــد بن معاوية
س الحســين بين يــدي يزيد رأيته
قــال :لما وضع رأ 
يبكــي و يقــول :و يلي علــى ابن مرجانــة فعل اهلل به
كــذا ،أمــا و اهلل لــو كانــت بينــه و بينــه رحم مــا فعل
هذا( .انساب 226 /3 :ـ )227
[ ]10حدثنــا ســعيد بــن ســليمان ،حدثنــا عباد بن
العوام ،عن أبي حصين [الصحیح :حصین] قال:
لمــا قتل الحســين مكثوا شــهرين أو ثال ثــة و كأنما
ّ
يلطــخ الحيطان بالدم ،من حين صالة الغداة إلى
طلوع الشمس [انساب[ ]209/3 :ظاهرا این تعابیر
در منبع دیگری نیامده است]
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تاريخالطبری393 - 391/5 :
حدثنى الحســين بن نصر قال :حدثنا ابو ربيعه ،قال :حدثنا ابو عوانه [م ( ،]176شــرح حال
وی در طبقات )212/7 :عن حصين بن عبدالرحمن قال :بلغنا ان الحسين(ع) ...
و حدثنا محمد بن عمار الرازى ،قال :حدثنا سعيد بن سليمان ،قال :حدثنا عباد بن العوام
قال :حدثنا حصين:
[ّ ]1إن الحسين بن على (ع) كتب اليه اهل الكوفهّ :انه معك مائه الف ،فبعث اليهم مسلم
بن عقيل ،فقدم الكوفه ،فنزل دار هانئ بن عروه ،فاجتمع اليه الناس ،فاخبر ابن زياد بذلك
ـ زاد الحســين بن نصر في حديثه :فأرســل الى هانئ فأتاه ،فقال :ا لم اوقرك! ا لم اكرمك! ا لم
افعل بك! قال :بلى ،قال :فما جزاء ذلك؟ ـ قال :جزاؤه أن امنعك ،قال :تمنعني! قال :فاخذ
قضيبا مكانه فضربه به ،و أمر فكتف ثم ضرب عنقه،
فبلــغ ذلك مســلم بن عقيل ،فخرج و معه ناس كثير ،فبلــغ ابن زياد ذلك ،فأمر بباب القصر
فاغلق ،و أمر مناديا فنادى :يا خيل اهلل اركبى ،فال أحد يجيبهّ ،
فظن انه في مال من الناس.
َ
[ ]2قال حصين :فحدثني هالل بن يساف قال :لقيتهم تلك الليلة في الطريق عند مسجد
االنصــار ،فلــم يكونــوا يمــرون في طريق يمينــا و ال شــماال اال و َ
ذهبت منهم طائفــه ،الثالثون
و االربعــون ،و نحــو ذلــك قال :فلما بلغ الســوق ،و هي ليلة مظلمة ،و دخلوا المســجد ،قيل
البن زياد :و اهلل ما نرى كثير [شــاید :کبیر] احد ،و ال نســمع أصوات كثير احد ،فأمر بســقف
المســجد فقلــع ،ثم أمر بحرادى [کــذا .صحیح آن :بجرادی] فيها النيــران ،فجعلوا ينظرون،
فإذا قريب خمسين رجال.
[ ]3قــال :فنــزل فصعــد المنبر و قــال ّ
للناس :تميزوا أرباعــا أرباعا ،فانطلــق كل قوم الى راس
َ
ربعهــم ،فنهــض اليهم قوم يقاتلونهم ،فجرح مســلم جراحه ثقيل ،و قتــل ناس من أصحابه،
و انهزمــوا ،فخــرج مســلم فدخل دارا مــن دور كنده ،فجاء رجل الى محمد بن االشــعث و هو
ّ
فســاره ،فقال لهّ :ان مســلما في دار فالن ،فقال ابــن زياد :ما قال لك؟
جالــس الــى ابن زياد،
قال:
ّإن مسلما في دار فالن ،قال ابن زياد لرجلين :انطلقا فاتيانى به ،فدخال عليه و هو عند امراة
قــد أوقدت له النار ،فهو يغســل عنه الدمــاء ،فقاال (تاريخالطبــری: ،5ص )391له :انطلق،
َ
األميــر يدعــوك ،فقال :اعقدا لي عقدا ،فقاال :ما نملك ذاك ،فانطلق معهما حتى أتاه ،فأمر به
فكتف ثم قال :هيه هيه يا بن خليه [کذا .درســت آنُ :ح ّلیه] -قال الحســين [کذا .درســت
آن :الحصین] في حديثه :يا بن كذا -جئت لتنزع سلطاني! ثم امر به فضربت عنقه.
[ ]4قــال حصيــن :فحدثنــي هالل بن يســافّ :أن ابن زياد امر بأخذ ما بيــن واقصة الى طريق
الشــام الى طريق البصرة ،فال يدعون أحدا يلج و ال أحدا يخرج ،فاقبل الحســين ،و ال يشــعر
بشيء حتى لقى االعراب ،فسألهم ،فقالوا:
ال و اهلل ما ندري ،غير ّانا ال نستطيع ان نلج و ال نخرج.
َ
[ ]5قال :فانطلق يســير نحو طريق الشــام نحو يزيد ،فلق َيته الخيول بكربالء ،فنزل يناشدهم
اهلل و االسالم،
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[ ]6قــال :و كان بعــث اليــه عمــر بــن ســعد و شــمر بــن ذي الجوشــن و حصيــن ابــن تميــم،
فناشــدهم الحســين اهلل و االســام أن يســيروه الى امير المؤمنين ،فيضع يده في يده ،فقالوا:
الّ ،اال على حكم ابن زياد ،و كان فيمن بعث اليه ّ
الحر بن يزيد الحنظلى ثم النهشــلي على
خيل ،فلما ســمع ما يقول الحســين قال لهم :أال تقبلون من هؤالء ما يعرضون عليكم! و اهلل
ّ
حل لكم ان ّ
تردوه! فأبوا ّاال على حكم ابن زياد ،فصرف ّ
الحر
لو سألكم هذا الترك و الديلم ما
ّ
ّ
وجــه فرســه ،و انطلــق الى الحســين و اصحابه ،فظنوا انــه انما جاء ليقاتلهــم ،فلما دنا منهم
ّ
ســلم عليهم ،ثم ّ
كــر على أصحاب ابن زياد ،فقاتلهــم ،فقتل منهم رجلين ،ثم
قلب ترســه و
قتل رحمه اهلل عليه.
[ ]7و ذكــرّ :ان زهيــر بــن القيــن البجلــي لقى الحســين و كان ّ
حاجــا ،فاقبل معــه ،و [أ] خرج
اليــه ابــن ابــى بحريــه المرادى ،و رجــان آخــران و عمرو بن الحجــاج ،و معن الســلمى ،قال
الحصين :و قد رأيتهما.
ٌ
[ ]8قال الحصين :و حدثنى ســعد بن عبيده ،قال :ان أشــياخا من اهل الكوفه لوقوف على
ّ
التل يبكون و يقولون :اللهم أنزل نصرك ،قال :قلت :يا أعداء اهلل ،اال تنزلون فتنصرونه!
ّ
[ ]9قــال :فأقبل الحســين يكلم من بعث اليه ابــن زياد ،قال :و ّانى النظر اليه و عليه جبة من
ّ ّ 3
فلمــا كلمهــم انصــرف ،فرماه رجل من بنى تميــم يقال له :عمر [و بــن خالد] الطهوى
بــرود،
ّ
بســهمّ ،
فانى النظر الى الســهم بين كتفيه متعلقا في ُجبته ،فلما أبوا عليه رجع الى مصافه،

و ّانــى النظــر اليهم[ ،تاریخ الطبری ،5 :ص ]392و ّانهم لقريب من مائه رجل ،فيهم لصلب
على بن ابى طالب (ع) خمســة ،و من بنى هاشــم ّ
ســته عشر ،و رجل من بنى سليم حليف
لهــم ،و رجــل مــن بنى كنانــه حليف لهم ،و ابــن ّ
عم بن زيــاد [در چاپی :ابن عمر بــن زیاد ،و

تصحیح از روی البدایه و النهایه].
[ ]10قال :و حدثنى ســعد بن عبيده ،قال :انا لمســتنقعون في الماء مع عمر بن سعد ،إذ أتاه
رجــل فســاره و قــال له :قد بعــث إليك ابن زياد جويرية بــن بدر التميمى ،و أمــره إن لم تقاتل
القــوم أن يضــرب عنقــك ،قــال :فوثب الى فرســه فركبــه ،ثم دعا ســاحه فلبســه ،و ّانه على
فرســه ،فنهــض بالنــاس اليهم ،فقاتلوهــم ،فجيء برأس الحســين الى ابن ز يــاد ،فوضع بين
يديه ،فجعل ينكت بقضيبه ،و يقول :ان أبا عبداهلل قد كان شمط،
[ ]11قــال :و جــيء بنســائه و بناتــه و اهله ،و كان احســن شــيء صنعه ان امر لهـ ّـن بمنزل في
مكان معتزل ،و أجرى عليهن رزقا ،و أمر لهن بنفقة و كسوة.
[ ]12قــال :فانطلــق غالمــان منهــم لعبداهلل بن جعفــرـ او ابن ابن جعفرـ فأتيــا رجال من ّ
طيئ،
فلجا اليه ،فضرب أعناقهما ،و جاء برءوســهما حتى وضعهما بين يدي ابن زياد ،قالّ :
فهم
ّ
بضرب عنقه ،و أمر بداره فهدمت.
[ ]13قــال :و حدثنــى مولى لمعاوية بن ابى ســفيان قال :لما أتى يزيد برأس الحســين فوضع
بين يديه ،قال :رأيته يبكى ،و قال :لو كان بينه و بينه رحم ما فعل هذا.
[ ]14قــال حصين :فلما قتل الحســين لبثوا شــهرين او ثالثة ،كأنما تلطــخ الحوائط بالدماء
 .3و ثوب برود :إذا لم یکن دفیئا و ال لینا من الثیاب (لسان العرب).
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ساعه تطلع الشمس حتى ترتفع.

ير يــد الشــام ،فلقتــه خيولهــم ،فنــزل عنــد كر بــا،

[ ]15قــال [حصیــن] :و حدثنى العالء بن ابى عاثة

فناشــده اهّلل و اإلسالم أن سيرونا إلى أمير المؤمنين
ّ
يز يــد ،فاضع يــدي في يده! فأبوا عليه إل حكم ابن

[عائشــه] قــال :حدثنــى راس الجالــوت ،عــن ابيه
قــال :ما مــررت بكربالء اال و انــا اركض دابتى حتى
ّ
اخلف المكان ،قال :قلت :لم؟ قال :كنا نتحدث
ّان ولــد نبى مقتول في ذلك المكان ،قال :و كنت
اخــاف ان أ كــون انا ،فلمــا قتل الحســين قلنا :هذا
الــذى كنــا نتحــدث قــال :و كنــت بعــد ذلــك إذا

مــررت بذلــك المــكان اســير و ال اركــض( .تار یــخ

ّ
[ ]2قــال حصيــن :حدثنــي ســعد بــن عبيــدة
السلمي ،قال:
ّ
ّ
ّإنــي ألنظــر إلى الحســين يكلمهم و إنــي ألنظر إليه،
ّ ّ
و عليــه ّ
فلمــا كلمهم انصرف ،فرماه
جبة من برود،
عمير الطهاوي 4بســهمّ ،
فإني ألنظر إلى السهم بين

طبــری[ )393/5 :این نقل ،با همین مضمون ،در

كتفيــه متعلقا في ّ
جبته ،فرجع إلى مصافه ،و ّإنهم

منابع دیگر ،اما مختصرتر آمده است].

على خمســة،
لقر يــب مــن مائة رجل فيهم لصلب ٍّ
و مــن بني هاشــم سـ ّـتة عشــر ،و منهــم حليف لهم

بغیــة الطلب فی تار یــخ حلب (ابن العدیم ،م 2637/6 :)660
 2638أخبرنا أبو القاســم عبدالغني بن ســليمان بن بنين
المصري -بالقاهرة -قال:
أخبرنــا أبــو عبــداهّلل ّ
محمــد بــن حمــد بــن حامــد
االرتاحي ،قال :أخبرنا أبو الحسن ّ
علي بن الحسين
ّ
الفــراء ـ إجــازة لــي ـ قــال :أنبأنا أبــو إســحاق إبراهيم
ّ
الحبال ،و ّ
بــن ســعيد ّ
ســت الموفــق خديجة موالة

من بني سليم.
ّ
[ ]3قــال [حصیــن] :فحدثنــي ســعد بــن عبيــدة،
قــالّ :إنــا لمســتنقعون [در چاپی :مســتنفعون] في
المــاء مــع عمــر بن ســعد ،أتاه رجــل ،فسـ ّـاره ،قال:
قد ارســل إليك حوثــر [جویریة] بن بــدر التميمي و
أمــره ابــن ز يــاد إن لم تقاتــل يضرب عنقــك ،فوثب
َعلــى فرســه يقاتلهم ،فجــاء برأس الحســين(عليه

أبــي حفــص عمــر بن ّ
محمــد بــن إبراهيــم الصقلي

الســام) إلــى ابــن ز يــاد ،فوضع بيــن يديــه ،فجعل

المرابطــة ،قــال أبــو إســحاق :أخبرنــا أبــو القســم
ّ
عبدالجبــار بــن أحمد بن عمر بن الحســن المقري

يقول بقضيب معه :أرى أبا عبداهّلل قد شمط.

الطرسوســي ـ قراءة عليه و أنا أسمع ـ قال :أخبرنا أبو
ذكر الحســن بن الحســين بن بندار األنطاكي ـ قراءة
عليه ـ و قالت خديجة:
قرئ على أبي القاســم يحيى بن أحمد بن علي بن
الحســين بن بندار عبداهّلل بن خير االذني األنطاكي
ّ
ـ و أنا شــاهدة أســمع ـ قال :أخبرنــي جدي القاضي
ّ
أبو الحســن علي بن الحسين بن بندار ،قاال :حدثنا
أبــو العباس محمود بن ّ
محمــد بن الفضل األديب ـ
بأنطاكية ـ قال:
ّ
ّ
حدثنــا الكزبرانــي قــال :حدثنــا أبــو ربيعــة فهــد بن
ّ
محمود العامري ،قال :حدثنا أبو عوانة،
[ ]1عن حصين بن عبدالرحمن ،قال:
ّلما خرجت جيوش ابن زياد مع عمر بن ســعد إلى

الحســين بــن علي(عليه الســام) ّ
توجه الحســين
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[ ]4و انطلــق ابنــان لعبــداهّلل بــن جعفــر ،فلجــأ إلى
رجــل من ط ـيء ،فذبحهما و جاء برءوســهما ّ
حتى
وضعهمــا بين يدي ابن زياد ،فأمــر بضرب عنقه ،و
أمر بداره فهدمت.
[ ]5قــال حصيــن :لبثــوا شــهرين أو ثال ثــةّ ،
كأنمــا
تلطــخ الحيطــان بالدمــاء ســاعة تطلــع الشــمس
ّ
حتــى ترتفع( .بغیة الطلــب،2638 - 2637/6 :
ترجمة االمام الحســین(ع) از ابن عدیم ،تصحیح
عبدالعزیز الطباطبائی)172-171/
ّ
[ّ ]6
محمــد بن كثير العبدي قال :حدثنا ســليمان
ّ
عبدالرحمن ،عن العالء
ن
نب 
بــن كثير ،عن حصي 
ابــن أبــي عائشــة ،عــن أبيــه ،عــن رأس الجالــوت
قالّ :كنا نســمع ّأنه يقتــل بكربالء ابن نبي ،فكنت
 .4در منابع دیگر :عمرو بن خالد الطهوی.
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إذا دخلتهــا ركضــت فرســي حتى أجوز عنهــا ّ
فلما

تلــج و ال تخــرج ،قــال :فانطلق يســير نحــو يزيد بن

قتل حســين جعلت أســير بعد ذلك على هيئتي.

معاو يــة ،فتلقتــه الخيــول بكربالء فنزل يناشــدهم

(ترجمة اإلمام الحسين(عليه السالم) ،ابن عدیم:

اهلل و اإلسالم،

104؛ بغیة الطلب فی تاریخ حلب)2602/6 :
خبر زیر در تاریخ واسط و نیز ابن العدیم ،آمده است:

[ ]4قــال :و كان بعــث إليه ابن زياد عمر بن ســعد و
شمر بن ذي الجوشن و حصين بن نمير ،فناشدهم

[ ]7حدثنــا أســلم ،قــال :ثنــا أحمــد بن اســماعيل

اهلل و اإلســام أن يســيروه إلــى أميــر المؤمنيــن يز يــد

بــن عمر ،قــال :ثنا ســليمان بــن منصور بــن عمار،

فيضــع يــده في يــده ،فقالوا لــه :ال! إال أن تنزل على

قــال :ثنا علــي بن عاصم عن حصيــن ،قال :كنت

حكــم ابــن ز يــاد ،و كان فــي جملة من معهــم الحر

بالكوفة ،فجاءنا قتل الحســين بن علي رضوان اهّلل
عليهمــا ،فمكثنا ثالثا ّ
ت رمادا.
كأن وجوهنــا طلي 

ّ
الحنظلي ثم النهشــلي على خيــل ،فلما
بــن يز يــد
ســمع مــا يقول الحســين قال لهــم :أال تتقــون اهلل؟
أال تقبلــون مــن هؤالء مــا يعرضون عليكــم ،و اهلل لو

قــال علــي :قلــت :مثــل مــن كنــت يومئــذ؟ فقــال
ٌ
رجــل متأهــل( .تار یــخ واســط100 - 99 :؛ ترجمــة

سألتكم هذا الترك و الديلم ما حل لكم أن تردوهم

االمــام الحســین ابن العدیــم181 :؛ مناقــب االمام

فأبــوا إال حكــم ابن زياد؟ فضرب الحر وجه فرســه و

علی(علیه الســام) ،ابن المغازلی303 :؛ تهذیب

انطلق إلى الحســين ،فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم،
فلمــا دنــا منهــم قلــب ترســه و ســلم عليهــم ثــم ّكر

التهذیب)382 /2 :

علــى أصحاب ابن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل

البدایة و النهایة ،ابن کثیر171 - 170 /8 :
[ ]1و قــال أبــو زرعة [شــاید ابوعوانه] :حدثنا ســعيد
بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن حصين.
قــال :أدركــت مــن مقتــل الحســين قــال :فحدثني
سعد بن عبيدة قال:
فرأيت الحســين و عليه جبة برود و رماه رجل يقال
لــه عمــرو ابــن خالــد الطهوي بســهم ،فنظــرت إلى
ّ
السهم معلقا! بجبته.
[ ]2و قــال ابــن جريــر [الطبــری] :حدثنــا محمد بن
ّ
الرازي حدثني ســعيد بن ســليمان ثنا عباد
عمــار
بن العوام ثنا حصين:
أن الحســين بعــث إليه أهل الكوفــة :إن معك مائة

رحمه اهلل.
[ ]5و ذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين و
كان حاجــا فأقبل معــه ،و خرج إليه ابن أبى مخرمة
المــرادي و رجالن آخران ،و هما عمرو بن الحجاج
ّ
و معــن الســلمي ،و أقبل الحســين يكلــم من بعث
إليــه ابــن ز يــاد و عليــه ّ
جبة مــن برود ،فلمــا كلمهم
انصــرف فرمــاه رجــل من بنــى تميــم يقال لــه عمرو
الطهــوي بســهم بين كتفيه ،فانى ألنظر إلى الســهم
ّ
متعلقــا ُ
بج ّبتــه ،فلمــا أبوا عليــه ،رجع
بيــن كتفيــه
إلــى مصافه ،و إني ألنظر إليهم و هم قريب من مائة
على خمسة ،و من بنى هاشم
رجل ،فيهم لصلب ٍّ
سـ ّـتة عشــر ،و رجــل من بنى ســليم حليــف لهم ،و

ألــف .فبعــث إليهــم مســلم بــن عقيل فذكــر قصة

رجــل مــن بنــى كنانــة حليــف لهــم ،و ابن عـ ّـم ابن

مقتل مسلم كما تقدم.

زياد.

[ ]3قــال حصيــن :فحدثنــي هــال بــن يســاف أن

[ ]6و قال حصين ،حدثني سعد بن عبيدة قال:

ابــن زيــاد أمر النــاس أن يأخــذوا ما بيــن واقصة إلى

إنــا لمســتنقعون فــي المــاء مــع عمــر بــن ســعد إذ
أتــاه رجل فسـ ّـاره فقال لــه :قد بعث إليــك ابن زياد

طريــق الشــام إلى طريــق البصرة حفظــا فال يدعون
ً
أحــدا يلــج و ال أحــدا يخــرج و أقبــل الحســين و ال

جوير يــة بــن بدر التميمــي و أمره إن لــم تقاتل القوم

يشــعر بشيء حتى أتى األعراب فسألهم عن الناس

أن يضــرب عنقــك .قــال :فوثــب إلى فرســه فركبها

فقالــوا :و اهلل ال نــدري ،غيــر أنــك ال تســتطيع أن

ثم دعا بســاحه فلبســه و إنه لعلى فرســه ،و نهض
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بالنــاس إليهــم فقاتلوهــم فج ـيء برأس الحســين إلى ابن ز يــاد فوضع بين يديــه فجعل يقول
بقضيبه في أنفه و يقول :إن أبا عبداهلل كان قد شمط .قال :و جيء بنسائه و بناته و أهله قال:
و كان أحسن شيء صنعه أن أمر لهم بمنزل في مكان معتزل و أجرى عليهم رزقا ،و أمر لهم
بنفقة و كسوة .قال :و انطلق غالمان منهم من أوالد عبداهلل بن جعفر ـ أو ابن أبى جعفرـ فأتيا
رجال من ِّ
طيئ فلجآ إليه مستجيران به ،فضرب أعناقها و جاء برأسيهما حتى وضعهما بين
يدي ابن زياد ،قال :فهم ابن زياد بضرب عنقه و أمر بداره فهدمت.
[ ]7قــال :و حدثنــي مولــى لمعاوية بن أبى ســفيان قــال :لما أتى يزيد برأس الحســين فوضع
بين يديه رأيته يبكى و يقول :لو كان بين ابن زياد و بينه رحم ما فعل هذا ـ يعنى ابن زياد.
[ ]8قال الحصين:
و لما قتل الحســين لبثوا شــهرين أو ثالثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس
حتى ترتفع (البدایه و النهایه 170/8 :ـ )171
کتابنامه
اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه؛ فا کهی ،محمد بن اسحاق (م )272؛ مکه ،مکتبة االسدی1424 ،ق.
االختصاص؛ (منسوب به) مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (م )413؛ قم ،کنگره مفید.1413 ،
استیعاب؛ ابن عبدالبر (م )463؛ بیروت ،دار الجیل1412 ،ق.
اسد الغابه فی معرفة الصحابه؛ ابن اثیر ،علی بن محمد (م )630؛ بیروت ،دار الفکر.1409 ،
االصابه فی تمییز الصحابه؛ ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی (م )852؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1415 ،ق.
االغانی اصفهانی ،ابوالفرج ،علی بن الحسین (م )356؛ بیروت ،دار احیاء التراث العربی1415 ،ق.
امتاع االسماع؛ مقریزی ،احمد بن علی (م )845؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1420 ،ق.
االموال ابن زنجویه؛ حمید بن مخلد (م )251؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1427 ،ق.
االموال ابوعبید؛ قاسم بن سالم (م )224؛ بیروت ،دار الفکر1408 ،ق.
انساب االشراف؛ بالذری ،احمد بن یحیی (م )279؛ بیروت ،دار الفکر1417 ،ق.
االنساب ،سمعانی؛ عبدالکریم بن محمد (م )562؛ حیدرآباد ،دایرة المعارف العثمانیه1382 ،ق.
االوائل عسکری؛ حسن بن عبداهلل (م )395؛ طنطا ،دار البشیر1408 ،ق.
البدایه و النهایه؛ اسماعیل بن عمر (م )774؛ بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
بغیة الطلب فی تاریخ حلب؛ ابن العدیم ،عمر بن احمد (م )660؛ بیروت ،دار الفکر ،بیتا.
تاریخ االسالم؛ ذهبی ،محمد بن احمد (م )748؛ بیروت ،دار الکتاب العربی1409 ،ق.
تاریخ الطبری؛ طبری ،محمد بن جریر (م )310؛ قاهره ،دار المعارف ،افست بیروت1387 ،ق.
تاریخ المدینه المنوره؛ ابن شبه نمیری ،عمر بن شبه (م )262؛ قم ،دار الفکر1410 ،ق.
تاریخ الموصل؛ ازدی ،یزید بن محمد (م )334؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1427 ،ق.
تاریخ بغداد؛ خطیب بغدادی ،احمد بن علی (م )463؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1417 ،ق.
تاریخ خلیفه؛ خلیفه بن خیاط (م )240؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1415 ،ق.
تاریخ مدینة دمشق؛ ابن عسا کر ،علی بن حسین (م )571؛ بیروت ،دار الفکر1415 ،ق.
تاریخ نیشابور؛ المنتخب من السیاق؛ فارسی ،عبدالغافر بن اسماعیل (م )529؛ قم ،اسالمی1403 ،ق.
تاریخ واسط؛ بحشل ،اسلم بن سهل (م )292؛ بیروت ،عالم الکتب1406 ،ق.
التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفه؛ سخاوی ،محمد بن عبدالرحمان( ،م )902؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1414 ،ق.
التذکره لمعرفة رجال الکتب العشره؛ حسینی ،محمد بن علی (م )765؛ قاهره ،مکتبة الخانجی1418 ،ق.
ترجمة اإلمام الحسين(عليه السالم) ،ابن عدیم ،عمر بن احمد (م )660؛ تصحیح عبدالعزیز الطباطبائی؛ قم1423 ،ق.
تفسیر القرآن العظیم ،ابن ابی حاتم (م )327؛ ریاض ،مکتبة نزار مصطفی الباز1419 ،ق.
جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن جریر طبری (م )310؛ بیروت ،دار المعرفه1412 ،ق.

24

172

سالبیستونهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397

مالسلا هیلع(نیسحلا لتقم
الجمل؛ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (م )413؛ قم ،کنگره شیخ مفید1413 ،ق.
حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء؛ ابونعیم ،احمد بن عبداهلل (م )430؛ قاهره ،دار ام القری ،بیتا.
دالئل النبوه بیهقی؛ احمد بن حسین( ،م )4589؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1405 ،ق.
رجال طوسی؛ طوسی ،محمد بن محمد بن حسن (م )460؛ قم1373 ،ق.
رجال عالمه حلی؛ حلی ،حسن بن یوسف (م )726؛ نجف ،دار الذخائر.1411 ،
زاد المسیر فی التفسیر؛ ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی(م )597؛ بیروت ،دار الکتاب العربی1422 ،ق.
السیر و المغازی؛ ابن اسحاق ،محمد(م )151؛ قم1386 ،ق.
السیرة النبویه؛ ابن هشام ،عبدالملک(م )213؛ بیروت ،دار المعرفه ،بیتا.
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل؛ حسکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل(م )490؛ تهران ،وزارت ارشاد1411 ،ق.
الطبقات الصغیر؛ ابن سعد ،محمد بن سعد(م )230؛ تونس ،دار الغرب2009 ،م.
طبقات الکبری؛ ابن سعد ،محمد بن سعد(م )230؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1410 ،ق.
طبقات المحدثین باصبهان و الواردین علیها؛ ابوالشیخ ،عبداهلل بن محمد(م )369؛ بیروت ،موسسه الرساله1412 ،ق.
عیون االخبار؛ ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم(م )276؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه1418 ،ق.
فضائل الصحابه احمد بن حنبل(م )241؛ قاهره ،دار ابن الجوزی1430 ،ق.
فضائل امیرالمؤمنین؛ ابن عقده ،احمد بن محمد(م )332؛ قم ،دلیل ما1380 ،ش.
المجالسه و جواهر العلم؛ دینوری مالکی ،ابوبکر احمد بن مروان(م  332؟)؛ دار ابن حزم1419 ،ق.
المعارف؛ ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم(م )276؛ قاهره ،الهیئة المصریه للکتاب ،قاهره1371 ،ق.
معجم الصحابه؛ ابن قانع بغدادی ،عبدالباقی(م )351؛ بیروت ،دار الفکر1424 ،ق.
معرفة الصحابه؛ ابونعیم ،احمد بن عبداهلل(م )430؛ بیروت ،دار الکتب العلمیه.
مقتل امام امیرالمؤمنین(علیه السالم)؛ ابن ابی الدنیا ؛ 1422ق.
مناقب االمام امیرالمؤمنین؛ محمد بن سلیمان کوفی(م )320؛ قم ،مجمع احیاء الثقافه االسالمیه1423 ،ق.
مناقب االمام علی بن ابی طالب؛ ابن المغازلی ،علی بن محمد(م )483؛ بیروت ،داراالضواء1424 ،ق.
المؤتلف و المختلف؛ دارقطنی ،علی بن عمر(م )385؛ بیروت ،دار المغرب االسالمی1406 ،ق.
الوافی بالوفیات؛ صفدی ،خلیل بن ایبک(م )764؛ بیروت ،دار النشر فرانز شتاینر1410 ،ق.

سالبیستونهــم،مشـارۀچهارم،مهــــــــــروآبـــــــــــــان1397

172

25

