
 7 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ششموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 زمستان

 

ینقدوبررسیزاندرمینوریداألخبارالطوالییعاشوراهاییتروا

 

 21/1/2931 :ییدتأ یختار                      12/21/2931 :یافتدر یختار

 1 محسن رفعت 
 

کو  بوا    ییهوا  با وجوود ماواب     األخبارالطوالدر  ینبازتاب مقتل الحس

 یگو  بوا ن  و د  ییهوا  تفواو   یدارد، دارا یطبو   یختوار  ییعاشوورا  یها گزارش

مقتول کو     یون . اسوازد  یمو  ین  را ضو ور  یو بازخوان یاس  ک  واکاو ها مقتل

 وقوای  مووارد بوا    یدر ب خو  شوود،  یمو  یاف منف د درباره عاشورا در ن   یاخبار

 ییهوا  گوزارش  یگ ،د یناسازگار اس  و در موارد یخیتار یها و گزارش یحتم

در ن  وجوود دارد کو     یاوا  و خاندا  ادر باره شأ  امام معصوم ی پذ خدش 

 یون بعد شده اسو . در ا  هایدر ق   یسنّ یاو  یعیش یسخن علما یب ا یاساس

پس از  ی،و انتقاد  حلیلیت یک دیو رو ایخان  ب با روش کتا شود یمقال  تالش م

کو    ییهوا  گوزارش  ی،دربواره کتواب و   یحاتیو توضو  یسندهنو ی شخص یابیارز

 شوند. یکتاب نمده اس ، واکاو ینبار در ا یننخست

 

 .ینوریعاشورا، د یف، عاشورا، تحرین، مقتل الحساألخبارالطوال :کلیدواژگان

                                              

  انشتته ع  ضتتهص مه تتهم   یثگتتهوع علتتهآ  تتهد  و  تت   یعلمتت یئتت و عضتته   ی راستتد  . 1
(mohsenrafaat@gmail.com). 
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مقدمهوپیشینهپژوهش.1

 نزدیکی زماانی نن گازارش باه    ،یک گزارش تاریخی درستیهای اطمینان به  یکی از راه

 ای از مجموعاه  ،های واسطه در نقا  هاو واه اه    رخداد است. دوری زمانی و دخالت حلقه

شوطی  البته این به کند. ها را در گزارش وارد می ها و تحویف دروغ ،های غیو واه ی ذهنیت

در تااریخ ساا از    .گو وجود داشته باشد گوییِ گزارش مانند راست یاست که عناصو دیگو

بزرگ عاشورا، فواوانی نق  اخبار و بیان رخدادها و وهایع نن حادثه، به گفتار و نوشتار  واه ه

ساتوه  شاد در گ بود که کمتو کسی سیدا مای  بزرگتبدی  شد؛ چوا که حادثه عاشورا چنان 

 گو نپوداخته باشد. وحکومت اسالمی درباره نن به بحث و گفت

هاای تااریخی و    ها وارد کتاا   بنابواین، سا از حادثه عاشورا انبوهی از اخبار و روایت

هاای  حدیثی شدند که ساالیش ننها کار سه  و نسانی نباود. تودیادی نیسات کاه انگیازه     

توین ه ه از ابتدا وجود داشته است که مهمسیاسی و اجتماعی فواوانی بوای تحویف این وا

های اسالمی بوده است. به همین ساب  اسات   استبدادی امویان بو سوزمین حکومتننها، 

توان به طور هط ی سخن گفت و به تمام منابع اساتناد کاود؛   که درباره حادثه عاشورا نمی

الی نگاارش   درالبهکه عاشورا و نهضت امام حسین 2هایی نوشته شده است زیوا کتا 

 ننها درهم تنیده شده و از میان رفته است. 

چنان با هم در تضاد هوار دارند و  از ابتدای حادثه عاشورا تاکنون، دو جبهه ناهمگون هم

سااز و  تاوان نااممکن دانسات. ایان دو جبهاه تحویاف      دیگو را مای  جدا شدن ننها از یک

البته بوخی از ننها بدون غوض و یا  1ند.ستیز بوای عملکود خود دالی  مختلفی دار تحویف

هاای   اند، اما به هو حال بوای یافتن حقاای  گازارش  به طور ناخواسته وارد این جبهه شده

های متقدم نقد و تحلی  شوند، که یکی از اهداف تاریخی، ضووری است این گووه از کتا 

 این سژوهش، همین امو است. 

                                              

 .131ت32، صع شهراپژو یسه رو ی، . ر.ک: صحدی1
 .111ت06، ص م  . ر.ک: 3
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تاوان  رو هستیم کاه مای  ای از مقات  اصلی روبه به هو حال، در حال حاضو با مجموعه

بورسی متن بوخی از این مقاتا ،   2ت داد ننها را از نغاز تا سایان، حدود چه  مقت  دانست.

دهند که یا از جهت سند دچار خدشه هستند و یا از جهت متن و  هایی را نشان میگزارش

 به لحاظ محتوا نقدهایی به ننها وارد است.

نوشاته دیناوری اسات. ننداه در اداماه       األخبارالطوالهای تاریخی،  ا یکی از این کت

های غیوواه ی نن نید جستاری درباره نویسنده این کتا  ارزشمند و هسمتی از گزارش می

که رویدادهای غیوواه ای را باا    است درباره هیام عاشورا، سخنان و نهضت امام حسین

چنین این مقاله،  بوخای   . هم کند بورسی میدالی  هوننی، حدیثی، شواهد تاریخی و عقلی 

دهناد،   از موتبت اصلی نن تنزّل میراهای داخ  کتا  که نهضت امام حسین از روایت

 نماید.  نقد و بورسی می

های عاشورایی به صورت مجزا و در هالا  کتاا  و    سیش از این، درباره تحویف روایت

هاای جناا  صاحتی ساودرودی و      مقاله توان بهمقاله، تحقیقاتی انجام شده است که می

نوشته سید عبداهلل حسینی اشاره کود کاه توضایحاتی در    م وفی و نقد منابع عاشوراکتا  

 یکاوف اعاثم ابان  الفتوح ییعاشورا های روایتمانند  هایی همقال ،ینچن هماند. باره داشتهاین

 زانیا در م یاصفهان ابوالفوج نییالطالبمقات  ییعاشورا های روایت؛ 1یبورس و نقد زانیدرم

 باا  یبورسا  و نقاد  زانیا م در 2یبالذر األشواف أنسا  ییعاشورا های روایت؛ 9یوبورسنقد

 است. دهیرس چاپ بهمنابع عاشورا از  یبه بوخ نسبتی مشابه کودیرو

                                              

أعثم روای ص ع شهرایی الفدهح ابنسد یش، ی اس می این مق تل، ر.ک: ر م  بیشده  ر زمین  . بهای مط له 1
 .11، صکهفی  ر میزا  نق  و بهرسی

نقت  و   یتزا   رم کهفی اعثم الفدهح ابن ییع شهرا   ی ی روا سد یش، و محسن رفه . محم ک ظم ر م  3
 1211، به روت بسد  2ش ،پژو ی یث وف لن م     ی،بهرس

،   یث ف لن م  علهآ ی،نق وبهرس یزا  ر م یابهالفهج اصفه ن الط لبیین مق تل ییع شهرا   ی ی روا.  مه، 2
 .1211، ت بسد  60ش



 ینقدوبررسیزاندرمینوریداألخبارالطوالییعاشوراهاییتروا 71 

اناد.  های موبوط سوداختاه های موجود در کتا  های باال به نقد روایت با این حال، مقاله

هاا  انگااره روایات کوشاد  مقاله حاضو با ننها در این اسات کاه ایان مقالاه مای     وجه تمایز 

را بورسی و تحلی  نماید. اضافه بونن، مقاتا    خبارالطوالادر  های متفود عاشورایی وگزاره

 ها به صورت جزیی هستند. تک روایتنیازمند واکاوی تک

هایفکریومذهبیدینوری.شخصیتوگرایش2

در نخساتین   األخباارالطوال  ق( نویسانده 111)د.  دینورىوَنَند بن  داود نب ابوحنیفه احمد

ایوانای  اى  و در خانوادهشد متولد  واهع در استان کومانشاه، دهه هون سوم هجوى در دینور

اما احمد  9کنند  گوان، زندگانی وی را در همین تاریخ بیان می بیشتو سژوهش 1یافت. سوورش

 1داند.سوم هجوی را زمان والدت او می سال اول سدهق( بیست 2979د. امین )

. دینوری بوای تحصی  بیشتو به شهوهای بیشتو عمو خویش را در دینور سپوى کود او

ق( ادی  بزرگ 111د. سکّیت )کوفه و بصوه رفت و از محضو بزرگان نن زمان به ویژه ابن

شی ه استفاده کود و در دانش نحو، لغت، هندسه، حسا ، منط ، فلسفه و هیئت باه مقاام   

د. ذهبای )  6دینوری به صداهت و ثقه بودن در روایت م اووف اسات.   5بلندی دست یافت.

 نویسد: ق( در این باره می711
  7ست.مند بوده ا اش وسیع، كریم و توان گو، دایره علمی او بسیار راست

                                                                                                          

 ،10، شیپژو ت  یث ت   ف لن م ی، نق وبهرس یزا  رم بالذری أنس ب األشهاف ییع شهرا ی صروا.  مه، 1
 .1210به روت بسد   

 .311، ص1، جالمؤلفینمهجم. کح ل ، 3

 «.و»، صاألخب رالطهالمق م . ر.ک:  ینهری، 2

 .160، ص1، جاإلسالآضحی. امین، 1
 .311، ص1 مهجم األ ب ء، ج؛  مهی، 10، صلفههس ن یم، ا. ابن1
 .10ن یم، الفههس ،ص. ابن0

 .133، ص12النبالء، ج. ذ بی، سیهأعالآ6
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 نویسد: چنین، در جای دیگوی می هم
  1او مورد اطمینان، برجسته در ادب و صاحب فنون بسیار بود.

شناسا  و محاسابات فلکا      مشغول ستارهرفت و اصفهان  ق به195به سال  دینوری

گوایش مذهبی، وی حنفی ماذه    9. کنند مقام ادبی وی را با جاحظ هیاس می درباره 1شد.

بوخای باو    5دانناد.  های شی ی دینوری را دلیلی بو تشیع او مای گو، گوایشو بوخی دی 1بود

عامّی باودن   ،األخبارالطوالاما نگاهی گذرا به کتا  تاریخی  6شی ه بودن وی اصوار دارند

 دهد. وی را نشان می

ه.ق وفاات  111نویسند که وی در جمادی االولای ساال  درباره تاریخ وفات دینوری می

ها.ق را تاریخ وفاات دیناوری بیاان    13222و112،1112،3های م سالبوخی ه 7نموده است.

هاای   ع هجوی است. حدود بیسات کتاا  در موضاو   111کنند، اما سخن مشهور، سال  می

است.  األخبارالطوالتاریخ،   مشهورتوین اثو او در زمینه 22شود. مختلف به او نسبت داده می

                                              

 .16، ص31 .  مه، ت ریخ اإلسالآ، ج1

 .311، ص1ج األ ب ء،مهجم.  مهی،  3

  م  .. 2
 .13، ص1، ج  یةاله رفین. بغ ا ی، 1
  .221، ص1، ج، الذریهة. طههانی1

 ابه نیفت  دثت رعلمی   وزنت گ نی  سخن   مخدلف  رب رع شیه  به    ینهری، ر.ک: تفضتلی،   . بهای مط له 0
 .1ص  ینهری،

؛ 16، ص31 ، جاإلسالآ ت ریخ؛ ذ بی، 63، ص11 ، جالب ایةوالنه یةکثیه، ؛ ابن161ص، 6 ، جلك ملااثیه، . ابن6
، 1ج األعتالآ، ؛ زرکلتی،  322، ص0، جالتهافی ب لهفیت ص  ؛ صتف ی،  133، ص12، جالنتبالء سیهأعالآ مه، 
 .132ص

 .161، ص1، جکشف الظنه خلیف ، .   جی1
 .13، ص1، جفین  یةاله ر؛  مه، 12، ص1، جالمكنه ایض ح. بغ ا ی، 1

 .163، ص3، جالذریهة. طههانی، 16
 .«ط»، صاألخب رالطهالمق م  .  ینهری، 11
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الکسوف، حسا  الادور،   و الزّوال، القبلة، الف   ةالنبات، األنواء، نثار دیگو وی عبارتند از: 

، نوادر الجباو، کتاا  الجماع و التفویا ،     المق بلةالوصایا، البحث فی حسا  الهند، الجبو و 

ها نشان دهنده تبحو وی . عنوان این کتا الش و و الش واء، تفسیو القونن و اصالح المنط 

 2در علوم مختلف است.

.دینوریومقتلالحسین3

اختصاص داده است. گازارش  دینوری حدود ده درصد کتا  خود را به هیام امام حسین

شود. او متن بسیاری از سخنانی را که در کوبال ردّ و بدل شاده  وی توصیفی محسو  می

چنین حاواد    و یاران ایشان را درج نکوده است. همهای امام حسیناست، مانند خطبه

 باه خصاوص  روزگاار دیناورى   کوتاه بیان کوده اسات. در  کوفه و شام را بسیار مختصو و 

اماااام  نسااابت باااه علویاااان و زا اااوان موهااادق( 117)د.  هنگاااام حکومااات متوکّااا

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

  9.ه دانستنسب  فاج ه کوبال موجّ

بندی کلی با ننده طبوی  منبع دینوری به طور دهی  مشخ  نیست، ولی در استخوان

و در بوخی موارد نیز  1کند، مطابقت دارد ق( روایت می257ابومخنف )د.مقت  ق( از 922)د.

دینوری سند خویش را بیان نکاوده اسات    5هایی دارد.ق( تفاوت257با روایت ابومخنف )د.

                                              
؛ 60، ص1 التهوا،، ج إنبت ع ؛  فطی، 321، ص0، جب لهفی صلهافی؛ صف ی، ا10،صالفههس ن یم، . ر.ک: ابن1

 .13، ص1ج ،اله رفین  یة؛ بغ ا ی، 311، ص1، جالمؤلفینمهجم؛ کح ل ، 132، ص1، جاألعالآزرکلی، 

 ، 6 ، جلك متل ااثیته،  ؛ ابتن 326، ص11 ، جلمنتدظم اجتهزی،  ؛ ابتن 111، ص1 ، جلطبتهی اتت ریخ طبهی،  . 3

 .11ص

 .261ص، األخب رالطهالتهجم  .  ینهری، 2

 .01، صع شهراو نق  من بع مههفی بیشده، ر.ک:  سینی،  . بهای مط له 1

 و... . 311، 311، 312 ،310، 311، 312، صاألخب رالطهال. ر.ک:  ینهری، 1
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افزاید ولی این امو،  ای مین بو شیوایی و راحتی کالم او تا اندازهتا منبع او روشن باشد و ای

  2ای دارد.های عمده اشکال

روند و نسابت باه   دینوری از منابع متقدم به شمار می ق( و173های بالذری )د. روایت

هایی دارند که تو هستند و نکتهق(  هدیمی111)د. تاریخ ی قوبیق( و 922)د. تاریخ طبوی

ق( از ابومخناف  922چنین، مطاالبی را کاه طباوی )د.    های دیگو وجود ندارد. همدر روایت

شایخ مفیاد    ارشادق( روایت کوده است، بدون تفاوت مهمی در این دو کتا  و در 257)د.

شاود. بناابواین، باا اطمیناان      ق( مشاهده می956ابوالفوج )م مقات  الطالبیینق(  و 129)د.

 ق( متواتو است.257ق( تا ابومخنف )د.922د.های طبوی ) توان گفت که روایت می

ق( وجود 922های طبوی )د. مطالبی غیو از روایت األخبارالطوالو  أنسا  األشوافدر  

ق( مطال  موبوط 173ق( باشد؛ زیوا بالذری )د.257ابومخنف )د. مقت تواند از دارد که نمی

ند روایات کاوده اسات و    ق( را بدون سند و این مطال  اضافی را با س257به ابومخنف )د.

 1رسد.ق( نمی257دهند که این مطال  به ابومخنف )د.اسناد نشان می

 در کاه  شاود یافت مای  تازه هایی ته، گاه نکاألخبارالطوال های گزارشدر گفتنی است  

 دهاد  می، نشان است وی با ننده در منابع سیشین نمده گزارشمقایسه نیست.  دیگو منابع

 منابع، در بود به کار میکه مضامین اخبار بسیار مشتوک است، اما ت ابیو و عباراتی که وی 

توان به چگونگی نوردن ن  از فوات به وسیله عباس بن بوای نمونه میدیگو نیامده است. 

اشاره کود. این در حالی اسات   5و درخواست ن  از سوی امام 1، شهادت وی9علی

                                              

 .112ص  راخب رع شهرا،ته رض ل  ینق  و روش  یگهن . مالک ظمی، 1

 .61، صع شهراو نق  من بع فی . ر.ک:  سینی، مهه3

 .311، صاألخب رالطهال.  ینهری، 2

 .316، ص م  . 1

 .311، ص م  . 1
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به همین ای نشده است. ق( به چنین رویدادهایی هیچ اشاره257د.ابومخنف ) مقت که در 

 .دانستاول عاشورا  دستدلی  باید این کتا  را از منابع 

هایی از دینوری را کاه باوای نخساتین باار در      س ی این سژوهش بو نن است، گزارش

نیاوو از  س د، ارسال بن  اند، مانند سه وصیت مسلم به عمو های تاریخی جای گوفته روایت

از شهادت مسالم  س د بوای باخبو ساختن اماممحمد بن اش ث و عموبن سوی فوستاده

، بویدن سو حضوت به دسات شاب  بان یزیاد     1اموال یزید در تن یم ، مصادره2و وصیت او

 را نقد و بورسی نماید. 1وگویستن یزید بوای امام حسین 9بوادر خولی

األخبارالطوالمطالبغیرواقعی.4

اندیشیوی.مسلمخواستارمعافیتازسفارتوفال1ـ4

 نویسد: دینوری در این باره می
خاندان خود دیدار كند و سپس  دو راننمپا از    بامسلم از راه مدینه رفت كه 

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

آن دو راننمپا در   .ن سپتت شپد  بیابان سرگردان ماندند، تشنگى و گرما بر ایشپا 

افتادند و یاراى راه رفتن نداشتند و به مسلم گفتند از این سوى برو و راه خود را 

آن دو را رنپا كردنپد و    ،مسلم و نمرانپان   .شاید تو نجات پیدا كنى ،تغییر مده

رانى رساندند و كنار آبپى رسپیدند و   هدر حالى كه ننوز رمقى داشتند خود را ب

اى از ساكنان آن محل كپه او را اجیپر    نمان آب ماند و نمراه فرستادهمسلم كنار 

نایى را نوشت و خبر خود و دو راننما و ستتی اى براى امام حسین كرد نامه

                                              

 .311، ص م  . ر.ک: 1
 .311، ص م  . 3

 .311، ص م  . 2

 .306ص ، م  . 1
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اطالع رساند و گفت از این راه فال بد زده است و استدعا كرد او ه كه دیده بود ب

او در نمپان صپحراى    را معاف فرماید و ك  دیگرى را روانه كند و نوشت كپه 

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

كپنم تپرم مپانع تپو از      خیال مى :را خواند و براى مسلم در پاسخ نوشت كه آن

انجام كارى شده است كه ترا براى آن فرستادم، اكنون نم براى اجراى دسپتورى  

 1دارم، والسالم. را معاف نمىو تام حركت كن و من  كه به تو داده

رس است که این جویان را به این شک  باازگو   مقت  دینوری نخستین مقت  در دست

عقیا  در راه  بان اند که مسالم ق( نوشته129د.ق( و شیخ مفید )922کوده است. طبوی )د.

فوستاد و از نن حضوت خواست کاه   حوکت به سوی کوفه، شخصی را نزد امام حسین

ای درخواسات او را رد کاود و خواساتار    ز سفارت کوفه م اف بدارد، اما امام با نامهوی را ا

بان  مسلم به امام، به وسایله هایا    بنا به روایت االرشاد، نامه 1حوکت به کوفه شد. ادامه

 ق(  بوده شد. متن نامه بدین مضمون است: 62د.مصهو صیداوی ) 
اما بعد، من از مدینه با دو راننما به كوفه رنسسار شدم، آن دو از راه كنپاره  

گرفتند و راه را گم كردند و تشنگى بر ایشان ستت شپد و ویپ ى نگتشپت كپه     

جان سسردند و ما رفتیم تا به آب رسپیدیم و وپون بپه آب رسپیدیم جپ  رمقپى       

و نام  مضیق  3استمتتصر براى ما نمانده بود و این آب در جایى از دره خبت 

باشد و من این راه را به واسطه این جریانات به فال بد گرفتم. پ  اگر ممكن می

                                              

 .326، ص م  . 1
کتهفی،  ابهمخنتف  و نیتز، ر.ک:  16تت 21، ص3، جإلرشت   ؛ مفیت ، ا 211، ص1 ، جالطبتهی  ت ریخ. طبهی، 3

 .113، ص1 ، جالب ایةوالنه یةکثیه، ؛ ابن16، صو هةالطف

، البلت ا  مهجم. ر.ک:  مهی،  هالی م ین   ر طهف مك  اس ک  ای اس  خب  وا ی په امن  . تنه  بطن2
 . 212، ص3ج
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 است مرا از رفتن بدین راه معتور و معاف بدار و دیگرى را بفرست، و السّالم.  

 در ساسخ او نوشت:  امام حسین
اه نكپرده  ترسم كه وی ى تو را وادار بر استعفا از رفتن بدین راما بعد من می

 ام بپرو وو اندیشپنام مبپاش      است مگر ترم، پ  بدان رانى كه تو را فرسپتاده 

 السّالم.و

 را خواند، گفت: که مسلم نامه حضوت هنگامی
  1من بر خود بیمنام نیستم وو ترسى از رفتن ندارم  و رنسسار كوفه شد

 نویسد:میامام ق( درباره نامه922طبوی )د.
اى را كه درباره معافیت از سفر نوشته بودى از  دارم كه نامهاما بعد، بیم آن  

 ام روان شو و السالم.  را فرستادهو روى ترم نوشته باشى. به رانى كه ت

 نویسد: ق( در ادامه می922دهد. طبوی )د.ای را میسخن مسلم، ساسخ چنین شبهه
جپان   مسلم به كسى كه نامه را خواند گفت: این وی ى نیسپت كپه از آن بپر   

 2.خوی  بترسم

این عبارت بیان نشده است. باهو شویف  9شیخ مفید االرشاددینوری بوخالف  مقت در 

خبت بوای امام نامه نوشات. باو    ، مسلم از تنگهاالرشادهوشی م تقد است که بنابو روایت 

روایت دینوری به محا    1اساس گزارش حموی، خبت میان مکه و مدینه واهع شده است.

ه تصویح نکوده است اما نوشته است که مسلم، دو راهنما را در یثو  اجیو کاود.  کتابت نام

ننها به سوی عواق بیوون رفتند و راه را گم کودند و مودند. بناابواین، باو اسااس گازارش     

                                              

 .16ت21، ص3، جإلرش  . مفی ، ا1

 .211، ص1 ، جالطبهی ت ریخ. طبهی، 3

 .11ت16، ص3، جاإلرش  . مفی ، 2

 .212، ص3 ، جالبل ا  مهجم.  مهی، 1
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دینوری طبی ی است که این حادثه میان مدینه و عواق روی داده باشد ناه میاان مکاه و    

 ، این حادثه در میان  راه مکه و مدینه رخ داده است.رشاداالمدینه، اما بو اساس گزارش 

اگو فوض کنیم، میان یثو  و عواق جایی که حماوی از نن ناام نباوده اسات، وجاود      

کشاد. در حاالی کاه    جا تا مکاه، بایش از ده روز طاول مای     داشته باشد، رفت و نمد از نن

دهد کاه روز   و گزارش میکند  مس ودی، زمان مسافوت مسلم از مکه تا کوفه را ت یین می

که مجموع مادت   2سانزدهم رمضان از مکه حوکت کود و در روز سنج شوال به کوفه رسید

تو از مدّتی اسات کاه مساافو از مکاه باه      شود و این بسیار کوتاهمسافوتش بیست روز می

مسلم از ایان مکاان و بازگشات او را     رود. اگو مدت سفو فوستاده مدینه و سپا کوفه می

شود و سیمودن چنین مسافتی نا کنیم، مدت سفو او از مکه تا کوفه کمتو از ده روز میاستث

 در این مدت محال است.

های عملی وی تناهض دارد؛ زیوا وی در هنگام حمله گووه توسو خواندن مسلم با سیوه

که کسی او را یاری دهد و یا سشتیبانی کناد، یاک تناه باا ننهاا باه مقابلاه         نن کوفی، بی

زده و بیمنااک سااخت.   وداخت. وی شمار زیاادی از دشامن را کشات و ننهاا را وحشات     س

ت و شکسات در وی  زیاد بودند، اثاوی از ذلّا  هم که او را اسیو کودند و به نزد ابن هنگامی

 1دیده نشده است.

هانیبهدلیلترسزیاددرخانه.امتناعمسلمازقتلابن2ـ4

اعاور  بان زیااد از ساوی شاویک   نقشه بوای هت  ابان دینوری سا از بیان جویان طوح 

 نویسد:  می
عبید اهلل برخاست و بیرون رفت و در این ننگام مسلم از پستو بیرون آمپد و  

                                              

 .11، ص2 ، جالذ ب مهوجمسهه ی،  .1

؛ 11، ص1 ، جالفدهحاعثم، ؛ ابن261ص ،1 ج ،الطبهی ت ریخ؛ طبهی، 11، ص3 ، جاألشهاف أنس ب. بالذری، 3
 .23، ص1 ، جالك ملاثیه، ؛ ابن161، صالط لبیین مق تلاصفه نی، 
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آیا آنچه تو را از كشتن او بپاز داشپت، ویپ ز جپ  تپرم و       :او گفته شریك ب

كپه نپانى خپوش     دو وی  مانع من شد، نتسپت ایپن   .نه :مسلم گفتسستی بود؟ 

كپه  دیگر ایپن سپتن رسپول خپدا     .در خانه او كشته شود عبیداهللداشت  نمى

گیر كشتن اسپت و مپنمن كسپى را     فرموده است ایمان موجب خوددارى از غافل

   1كشد. كند و ناگهان نمى گیر نمى غافل

 نویسد: هتیبه دینوری در باره ساسخ مسلم به شویک میابن
تپرین مردمپان   د، وز از شپجاع سس  عبیداهلل بیرون آمد و دیگرز كارز نكر

 2بود، اما لغ ید.

است. در حالی که در منابع  این گزارش، تنها در کتا  دینوری به این صورت بیان شده

باه مسالم گفات: چاه چیاز تاو را از کشاتنش        »دیگو، سخن شویک به این صاورت کاه  

دربااره   لنه یتة الب ایتة و ا  کثیو نیز درشود. ابن تو بیان میو به شک  عاهالنه 9«بازداشت؟

 نویسد:موضوع توس مسلم می
زیپاد ترسپید...   شریك فریاد برآورد: مرا سیراب كنید. مسپلم از كشپتن ابپن   

زیپاد نپرام بپه دل داد و    سس  شریك گفت: مرا سیرابم كنید. مسلم از قتل ابپن 

 4.ترسید

حجّه.قیاموشهادتمسلمدرسومذی3ـ4

 نویسد: دینوری درباره شهادت مسلم می

                                              

 .321، صاألخب رالطهال ینهری،  .1

 .1، ص3، جاإلم مةوالسی سة.  ینهری، 3

، 1 ، جلفدتهح ا، کتهفی اعتثم ؛ ابتن 163، صالطت لبیین  مق تل؛ اصفه نی، 202، ص1 ، جالطبهی ت ریخطبهی،  .2
 . 21، صمثیهاأل زا نم ، ؛ ابن36، ص1 ، جالك ملاثیه، ؛ ابن11، ص3 ، جاألمم ج ربت؛ رازی، 12ص
 .112، ص1، جالب ایةوالنه یةکثیه، . ابن1
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ه سال شصت نجپرت كپه   حجّشنبه سوم ذى عقیل روز سهبنكشته شدن مسلم

 1.اتفاق افتاده است ،نمان سال مرگ معاویه است

سیش از حوکت به سوی عواق از کسی که از  بو شهادت مسلم را در مکه وخ امام 

 مناابع دیگاو،   خود را نغاز نمود. بواسااس حوکت  ،از نن سا، شنید و خبو نورده بودکوفه 

هیام کود به سمت عواق، در کوفه ضد عبیداهلل از مکه  مسلم در همان روز حوکت امام

، روز شهادت مسالم را  األخبارالطوالتمامی منابع به جز  .و فودای نن روز به شهادت رسید

   1دانند. می یهدر روز توو زمان با حوکت امام هم

نهام   ،را روز چهارشانبه  وی شاهادت شنبه، هشتم و خووج مسلم را روز سهشیخ مفید 

شانبه   بناابواین ساه   1،داناد  عاشاورا را جم اه ما     ،دینورى اما ،9ه استنموده ثبت حجّذى

از هجاوی   62بلکه هشتم نن است؛ زیوا مااه محاوم ساال    . ه باشدحجّتواند سوم ذى نم 

. به همین دلی ، احتمال تصحیف یا اشتباه از ساوی دیناوری یاا     شود میچهارشنبه شووع 

اناد و وهاوع چناین    سّاخ کتا  وی وجود دارد. شاید که ثال  را به جای ثمان ثبت کودهن

دوم به کوفیان، دلیلی بو  در نامه اموی محال نیست. افزون بو این مطال ، سخن امام

 فومایند: می نقض سخن دینوری است. در این نامه امام
ترویپه از مكپه بپه    شنبه، نشت روز گتشته از ذز حجه در روز من روز سه

  5سوز شما در حركت شدم.

                                              

 .313، صاألخب رالطهال ینهری،  .1
، الطبتهی تت ریخ ؛ طبهی، 312ت313، صاألخب رالطهال؛  ینهری، 106، ص2، جاألشهافأنس ب. بالذری، 3
، المندظمجهزی، ؛ ابن06، ص2، جالذ بمهوج؛ مسهه ی، 111، صالطفو هةکهفی، ابهمخنف؛ 211، ص1ج
 .111، ص1، جالب ایةوالنه یةکثیه، ؛ ابن231، ص1 ج

 .00، ص3، جاإلرش  . مفی ، 2
 .310، صاألخب رالطهال.  ینهری، 1
؛ 101، ص1 ، جالب ایةوالنه یةکثیه، ؛ ابن66، ص3، جإلرش  ؛ مفی ، ا211، ص1 ، جالطبهیاریخصطبهی،  .1

 .336، ص16، جالهلهآعهالم؛ بحهانی، 201، ص11، جبح راألنهار؛ مجلسی، 12صمثیهاأل زا ، نم ، ابن
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 فومایند: در این زمینه وجود دارد که می گذشته از این، چند روایت از امام صادق
 1عمره گتارد و در روز ترویه به سمت عراق رفت. علیبنحسین

بهعراقوپاسخامامعباسازرفتنامام.ممانعتابن4ـ4

 نویسد:  دینوری در این باره می
-روى كه امیر خود را بیرون كرده و سرزمینآیا به جایى می :عبام گفتابن

و اند برو ولى اگپر تپ   اند؟ اگر ونین كرده ناى خود را به تصرف خوی  در آورده

سپت و كپارگ اران او از   ا جپا  ولى امیرشان نمان ،اند سوى خود دعوت كرده هرا ب

انپد و در امپان    خوانپده  را براى جنگ كپردن فپرا  و گیرند نمانا ت مىایشان خراج 

ونپان كپه آن كپار را     نم .را رنا نكنند و از یارى تو دست برندارندو نیستم كه ت

دربپاره آنچپه گفتپى خپوانم      :فرمپود  حسین نسبت به پدر و برادرت كردند.

   2.اندیشید

ه م ناای ساذیوفتن نیسات؛    عباس بروشن است که عبارت اندیشیدن درباره سخن ابن

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

عباس باا  وگوی ابنق( این سخن به عنوان نخستین گفت922د.طبوی ) تاریخاو نبود. در 

بواساس  9کند، نیست. به شکلی که دینوری بیان می نمده است، اما ساسخ امام امام

وگاو در روزهاای سایاانی حضاور     توان دریافت که این گفات ق( می922د.گزارش طبوی )

ق( اسات  922در مکه انجام شده است، اما متن دینوری که شبیه متن طباوی )د.  امام

                                              

، اإلسدب ت ر ؛ طهستی،  103، ح120، ص1، جاأل ك آتهذیب؛ طهسی، 1، ح121، ص1، جالك فی. کلینی، 1

 .1102، ح231، ص1106، ح236، ص3ج

 .312، صهالاألخب رالط.  ینهری، 3

، 1 ، جالب ایةوالنه یتة کثیته،  ؛ ابن26، ص1 ، جالك ملاثیه، ؛ و ر.ک: ابن212، ص1 ، جالطبهی ت ریخطبهی،  .2

 .106ص
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بناابو   2داشته اسات.  عباس در مکه با امام وگویی است که ابنموبوط به نخستین گفت

 فوماید: عباس مینق( امام در ساسخ اب922گزارش طبوی )د.
 اندیشم.آینده می كنم و دربارهاز خداوند طلب خیر واستتاره  می

بهکربالدراولمحرّم.ورودامام5ـ4

 نویسد:دینوری در این باره می
جپا فپرود آوردنپد و آن روز    دستور داد بارنا را نمان گاه امام حسین آن

آن حضپرت روز دنپم كپه     وهارشنبه اول محرم سال شصت و یكم نجرت بود و

  2.عاشورا بود شهید شد

شانبه، دوم محاوّم ثبات    این در حالی است که بیشتو منابع، روز ورود به کوبال را سانج 

دینوری از میان متقدّمان، تنها کسی است که اول محوم را به عناوان روز ورود    9اند.کوده

 ثبت کوده است.

هادرشامگاههفتم.ممانعتازبرداشتنآبوپُرکردنمشک6ـ4

 نویسد: فوات می دینوری درباره بستن شوی ه
سپعد بپه   بپن عمپر سپعد   بپن زیپاد بپه عمپر   از از ابپن وپ  از رسیدن نامپه  

حجاج فرمان داد كه با پانصد سوار به كنار شریعه فرات برود و مپانع از   بن عمرو

از شهادت و یاران  آب بردارند و این سه روز پی   آن شود كه امام حسین

گوینپد وپون تشپنگى بپر      آن حضرت بود و یاران امام حسین لب تشنه ماندنپد. 

                                              

 .360، ص3، جت  م ین از م ین   سینی ب  ک روا  . ش وی، 1
 .312، صاألخب رالطهال ینهری،  .3

 ؛11، ص3، جإلرشت   ؛ مفیت ،ا 12، ص1 ، جالفدتهح کتهفی،  اعتثم ؛ ابن161، ص1 ، جالطبهی ت ریخطبهی،  .2
 من  تتبشههدشتتهب، ؛ ابتتن321ص التتهری،إعتتالآطبهستتی،  ؛33ص روضتتةالهاعظین،نیشتت بهری،  فدتت ل

طت وو،،  ؛ ابن11ص مثیهاأل زا ،نم ، ؛ ابن220، ص1 ، جالمندظمجهزی، ؛ ابن16، ص1ج ،ط لب ابی دل
 .161، ص1 ، جالب ایةوالنه یةکثیه، ؛ ابن16ص، 3، جالغمةکشف؛ اربلی، 16، صههفاللّ
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كپه مپادرش از    علپى  بپن  و یاران  ستت شد به برادر خود عبام حسین

صعصعه بود فرمان داد نمراه سى سوار و بیست پیپاده نپر یپك    بنعامرقبیله بنى

ایشپان شپود جنپگ    مشكى بردارند و بروند آب بیاورند و با نر ك  كپه مپانع   

كپرد   نالل حركت مىبننافع ،به سوى آب رفت و پیشاپی  آنان عبام كنند.

 ولى عبام ،حجاج از ایشان جلوگیرى كردبنعمرو .تا ن دیك شریعه رسیدند

امپام    با نمرانان خود با آنان جنپگ كپرد و آنهپا را كنپار زد و پیادگپان یپاران      

م با یاران خود به حمایت از ایشان نا را از آب پر كردند و عبا مشك حسین

 1رساندند. پرداخت و آنان آب را به لشكر امام حسین

شاود. طباوی    های تاریخی باه اشاکال گونااگون بیاان مای      این مطل  در دیگو کتا 

 نویسد:  ق( در این باره می922)د.
-ابپى بنعلىنبو یاران  ستت شد، عبام گوید: وقتى تشنگى بر حسین

وی  را پی  خواند و با سى سوار و بیست پیاده فرسپتاد و بیسپت   طالب برادر خ

نپالل   بپن  مشك نمرانشان كرد كه شبانگاه برفتند و ن دیك آب رسیدند و نافع

كیستى بگو براى »حجاج زبیدى گفت: رفت. عمروبن جملى با پروم پیشاپی  مى

« د بنوشپیم. انپ  ایم از این آب كه مپا را از آن بداشپته   آمده»گفت:  «اى؟ وه آمده

نه، تا حسپین و ایپن گپروه از یپاران  كپه      »گفت: « گوارایت بادبنوش، »گفت: 

گویپد: پپ  از آن كسپان نمپودار     « اند یك قطره نتپوانم نوشپید.   بینى تشنه مى

جپا   نه، به خدا رانى براى آب دادن اینپان نیسپت مپا را ایپن    »شدند. عمرو گفت: 

یپد: و وپون یپاران نپافع ن دیپك      گو« اند كه آب را از آنها منپع كنپیم.   گتاشته

نپا  پیادگان نجوم بردند و مشك« نا را پر كنیدمشك»رسیدند به پیادگان گفت: 

                                              

 .311، صاألخب رالطهال.  ینهری، 1
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طالپب و  ابپى بنعلىبنعبام حجاج و یاران  پی  دویدند.را پر كردند. عمروبن

نالل به آنها حمله بردند و پسشان زدند كه بپه جپاى خپوی  بازگشپتند،     بننافع

حجاج سوى آنهپا آمپد و    بن اما رانشان را گرفتند. عمرو« برویم.»گاه گفتند:  آن

حجاج، كه از طایفه صداء بپود، زخپم   بندرگیرى اندكى شد، یكى از یاران عمرو

پنداشت وی ى نیست اما پ  از آن بپدتر   نالل زخم  زده بود، مىبنخورد، نافع

نپد و آب را پپی    نا بیامد گوید: یاران حسین با مشك شد و از نمان زخم بمرد.

   1وى بردند.

 نویسد:ق( در این باره می173بالذری )د.
نالل درگیر شپدند، آنپان را پپ     بنحجاج و یاران  با عبام و نافعبنعمرو

پپر كپردن    هشپود: بپه آنپان اجپاز    نایشان را پر كردند و گفته مپی  زدند و مشك

   2نا ندادند، پ  با اندكی آب بازگشتند. مشك

 نویسد: عثم در این باره میاچنین، ابن هم
كه نمه پر شپد.   نا را پر كردند تا آنگرونی جنگیدند و گرونی دیگر مشك

نپی  كپ     گرونی از یاران عمرو كشته شدند، در حالی كه از یاران حسپین 

و آنها  كشته نشد. سس  آن گروه به اردوگاه خوی  بازگشتند و امام حسین

 3.نا نوشیدندكه با وز بودند از مشك

 مستوفی هووی در هون هفتم هجوی نمده است:  نوشته الفتوح در توجمه 
نپا پپر آب   جمعى به جنگ پی  آمدند و برخپى مشپك   اصحاب حسین

نپا را پپر آب كپرده ببردنپد و بپه سپالمت       كه بتوردند و مشك كردند. تا آن مى

                                              

 .66، ص3 ، جاألمم  تج ربرازی،  ؛ 113، ص1 ، جالطبهیت ریخ. طبهی، 1

 .111، ص2 ، جاألشهافأنس ب. بالذری، 3
 .13، ص1 ، جالفدهحکهفی، اعثمابن .2
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 بازگشتند. از ایشان نی  ك  كشته نشد و از متابعپان عمپرو ونپد نفپرى كشپته     

  1.نا آب خوردند و بیاسودندشدند. پ ، یاران حسین از آن مشك

ممکن است اما وهوع نن  خبو ینادر منابع کهن شی ی، بیان نشده است. وهوع خبو  ینا

 کند:دار میرو است که درستی نن را اندکی خدشه هایی روبه با سوسش

م ناا کاه بتوانناد از    و سیووزی ایشان، به ایان   س  سوار و بیست سیاده نخست: مبارزه

نگهبانی از شوی ه را دارند،  شوی ه ن  بوگیوند، در مقاب  سانصد سوار دشمن که تنها وظیفه

تاوان باا   اندکی دور از ذهن است. با این حال، امکان بوداشتن ن  ب ید نیست؛ چوا که می

ه خباو  شابیه با   مقات  الطالبیینروشی نظامی در این امو سیووز شد. گفتنی است خبوی در 

هاای  رسد؛ چوا که توضیحات نن با تاکتیاک تو به نظو میدینوری وجود دارد که م قوالنه

 نظامی همسو است.

هاو یاک مشاک     خبار الطوال نمده است که این سنجاه نفو وظیفاه داشاتند،   أدوم: در 

؛ ی نی سنجاه مشاک باه   بودارند و ن  بیاورند و با هو کا که مانع ایشان شود جنگ کنند

بیسات مشاک   ق( نمده است کاه  922همواه ننان بوده است. از طوفی در کتا  طبوی )د.

 .هاا را ساو کنیاد   چون یاران نافع نزدیک رسیدند به سیادگان گفت: مشک. همواهشان کود

باا   سو کاودن سنجااه مشاک    . بنابواین، وظیفهها را سو کودند سیادگان هجوم بودند و مشک

 بوده است.  سیادگان

شود. افزون بو ایان،  ق( و دینوری دیده می922های طبوی )د. هایی در گزارش تناهض

هاا را باه ساوعت ساو از ن      بو فوض که با روشی نظامی، بیست نفو سیاده بخواهند مشک

زمان سی سوار در مقاب  سانصد سوار دشمن مبارزه کنند. امکان این امو ب ید به  کنند و هم

نید که این سانصد ساوار، دور تاا   های تاریخی این مطل  بو می چون از کتا رسد؛ نظو می

دور شوی ه را گوفته بودند. بنابواین، ایان بیسات سیااده بایاد از میاان سانصاد ساوار عباور         

                                              

 .111، صالفدهح .  مه، تهجم 1
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زمان، سای ساوار ساپاه اماام باا       کودند و هم ها را سو میکودند و در همان حال، مشک می

ق( یک نفو 922سا از این، بواساس گزارش طبوی )د. شدند. سانصد سوار دشمن درگیو می

اعثم، تنها گووهی از ساپاه دشامن کشاته    از سپاه دشمن کشته شد و بواساس گزارش ابن

ق( 922شدند و از این سنجاه نفو، کسی نسی  ندید. از سوی دیگو، بنابو گزارش طبوی )د.

د و بقیاه مشاغول ساو    هالل با این سانصد تن درگیو شادن بنو نافع تنها حضوت عباس

 رسد این تحلی  دور از ذهن است.ها شدند. به نظو مینمودن مشک

های خویش را ساو  ق( بوخی از افواد، مشک173سوم: بواساس گزارش اول بالذری )د.

ها را ندادند. سا با انادکی ن   سو کودن مشک کودند و بنابو گزارش دوم او، به ننان اجازه

توجم الفتوح، بوخی از ننها ن  نوشیدند و سپا باه بوداشاتن   بازگشتند. بو اساس سخن م

هالل در ساساخ باه   بنق( نورده است که نافع922ن  همّت نمودند. در حالی که طبوی )د.

ناه، تاا   : »گوارایت باد! گفت .حجاج که گفته بود هوچه خواستی ن  بنوشبنسخن عموو

. ایان دو  «یک هطاوه نخاواهم نوشاید    ،اند بین  تشنه حسین و این گووه از یارانش که م 

توان ننها را هط ی دانست. به عبارتی،  دیگو ناهمگون و متفاوت هستند و نمی سخن با یک

 توان ننها را هط ی دانست.ها سب  تودید خواهد شد و نمیت ارض در گزارش

ق( این جویان در ش ؛ ی نی در شامگاه هفتم و ش  922چهارم: بنابو سخن طبوی )د.

 محوّم رخ داده است. در واهع از ورود به کوبال تا شامگاه روز هفتم در سپاه امام هشتم

 به حضاوت عبااس   به انتها رسید، امام ن  بوده است و چون ن  در سپاه امام

ها ناسازگار و مت ارض این است که کمای   دستور حمله به شوی ه فوات را داد. این گزارش

ه این ن  تا چه زمانی در سپاه امام بوده است در مناابع  ک رسید و این ن  به سپاه امام

بیت و یاران ایشاان  ، اه مشخ  نگودیده است. به هوحال، باید دید تشنه بودن امام

در روز عاشورا از چه زمانی شدّت گوفته است. از سویی دیگو، دو خبو درباره ش  عاشورا و 

است، در این  و حضوت زین  امامای میان روز عاشورا وجود دارد. خبو اول، مکالمه

 خبو نمده است: 
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ی را از دسپتت  یاو نگاه كرده فرمود: خپوانرم، شپیطان شپكیبا   ه ب حسین

حال ه اش ب را در آشیانها قط مرغ نرباید و اشك وشمان  را گرفت و فرمود: اگر

زینب فرمود: اى واى! بر حال من، آیا تو بپه   .خوابید آسوده مى ،گتاردند خود مى

اى(؟ این بیشپتر دل مپرا ریپ      وارى خود را به مرگ سسردى  )و تن بدان دادهنا

تر است، واین ستن را گفت  سس  مشپت بپه صپورت زد و     كند، و بر من ستت

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

به صورت خوانر پاشید و به او فرمود: آرام باش اى خپوانر! پرنی كپارى پیشپه    

  1ات سازد بردبارى كن. كن و به آن شكیبایی كه خدا بهره

بوده است اماا ایان    امام شود، ش  عاشورا ن  در خیمهاز این عبارت مشخ  می

دارد و در منابع مختلاف ثبات    بیت که تا ظهو عاشورا ادامهو اه  نکته با تشنگی امام

چنین با تحلیلی که سیش از این، درباره وجود ن  تا روز هفتم  شده است، سازگار نیست. هم

ارا ه شد ت ارض دارد. حتی اگو بو فوض در شامگاه هفتم، اندکی ن  باا حملاه باه فاوات     

بیات کاافی    اندوخته شد، نهایت امو تا روز هشتم بوای ت داد هفتاد و دو نفو و تمامی اها 

 اند. تا روز عاشورا همه در تشنگی به سو بوده اینبنابوبوده است. 

ن  ساشید، جای تأم  به صورت حضوت زین  رسد، روایتی که امامبه نظو می

تصور کود. اگو بخواهیم  امام توان وجود ن  را تا ش  عاشورا در خیمهدارد؛ چون نمی

صور کنیم، امام و یارانش، یاک نایم روز در تشانگی    ن  را تنها تا شامگاه نهم در خیمه ت

اند که این در حالت م مول هاب  تحم  است و نیازی به این نیسات کاه گفتاه شاود     بوده

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

                                              

؛ 11تت 12، ص3 ، ج، اإلرش  ؛ مفی 60، ص3 ، جاألمم تج رب؛ رازی، 136، ص1 ، جالطبهی ت ریخ. طبهی، 1
، 1 ، جلك متل ااثیه، ؛ این321، صإعالآ الهریطبهسی،  ؛11، ص1، جط لبابیدلمن  بشههدشهب، ابن
 .310، ص16، جالهلهآعهالم؛ بحهانی، 11ص
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یازمند دهت و تأم  بیشاتوی  اند. از این رو، اخبار واکاوی شده، نبه شهادت رسیده 2اندکوده

 گویی به این نقد هوار گیوند. است و باید در م وض ساسخ

 خبو دومی که در اخبار الطّوال دینوری موجود است، درخواست ن  از ساوی اماام  

 نویسد: است. دینوری در این باره می
 خود دنان به آن را وون و خواست آبى قدح بود تشنه ستت حسین امام

 مپانع  و خورد دنان  به كه زد حضرت آن بر تیرى نمیربنحصین ساخت ن دیك

 از قپوم  دیپد  وپون  حسپین . فرمپود  رنپا  را قپدح  امام و شد آشامیدن از

 فرمود حركت فرات بسوى پیاده و برخاست كنند مى خوددارى به او شدن ن دیك

   2.برگشت خود نتست جاى به و شدند مانع آب و او میان كه

 از سپاه دشمن بوده یا از اه  خیمه شود، درخواست امام نمیدر این خبو مشخ  

رسد دیناوری هماین را در نظاو داشاته     خود بوده است. بواساس ظاهو عبارت، به نظو می

صورت ن  تا روز عاشورا در است. در این خود بوده از اه  خیمه است و درخواست امام

اری از مناابع ت اارض دارد؛ چاوا کاه در     بوده است که این خبو با اخبار بسی امام خیمه

سیکار به ساوی سادر    از م وکه اکبوصورت وجود ن  تا روز عاشورا، وهتی حضوت علی

 ؟ 9کنندکند؛ چوا امام او را سیوا  نمیرود و در خواست ن  میخویش می

                                              

، 1، جال مهةالست کبة ؛ بهبهت نی،  63، ص2،جالشته  ،  أستهار ؛  ربنت ی،  121، ص3، جالمندخب. طهیحی، 1
 .261، ص11، جبح راألنهار؛ مجلسی، 211ص

 امغت نی ذیتل   ؛  کدهمه وی111، ص1 ، جالطبهی ت ریخطبهی،  و ر.ک: 311، صاألخب رالطهال.  ینهری، 3
 و ستن   ا تل  مق تتل   یهه ب  مده   مهار   ر اس  نهشد   ینهرى ک  مقدل این»نهیس : تهجم  این خبه می

« کته   مهاجهت    جهى 112  رگذشد  مفی  شیخ ارش   ب  ب ی  بیشده اطالع بهاى  ار  تف وص شیهی   مق تل
 .261، صاألخب رالطهالتهجم  ینهری،  ر.ک:

؛ 103؛ صت و،، األمت لی، ص  111، ص1 ، جلفدتهح اکتهفی،  اعثم؛ ابن112، ص2 ، جاألخب رشهحمغهبی،  .2
؛ 161، ص1 ، جط لتب أبتی دلمن  تب شههدشتهب،  ؛ ابن111، ص1 ، جروضةالهاعظیننیش بهری، فد ل ابن
 .231، ص11 ، جبح راألنهار؛ مجلسی، 01، صمثیهاأل زا نم ،  ابن
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از این رو بهتو نن است که گفته شاود خباو دیناوری خاالف ظااهو عباارت اسات و        

ا باید درخواست از سپاه دشمن دانست. در این صورت باید گفت کاه ب یاد   درخواست ن  ر

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

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

 سودازیم. دامه به نن میو یارانش در عاشورا دارد که در ا تشنگی امام

تاو گذشات،   در کوبال اسات. چناان کاه سایش     نخست بحث تشنگی سپاه امام. 2

کناد. شایخ صادوق )د.    هایی وجود دارد که وجود ن  را در ش  عاشورا ثابات مای   روایت

 بیشاتوى  صاواحت  باا   عاشورا روز صبح در را ن  مضیقه عدم لهئسم األمالی،ق( در 912

 : است نمده گزارش این در. کند م  مطوح
شپما از   امام به اصحاب خود فرمود: برخی ید و آب بنوشید كه آخرین آذوقه 

ناز ناز خود را با آن بشویید تا كفندنیاست. وضو بگیرید و غسل كنید و لبام

  1گاه امام نماز صبد را با آنان به جماعت خواند.شما باشد. آن

دهند که سا  های موبوط به روز عاشورا نشان میگزارشو  «نخِوَ زَادِکُمْ  یَکُنْ» بارتع

و یاران و خاندانش در نن  رسی به ن  میسو نشد و امام ن ، دیگو دست از اتمام ذخیوه

سنگین، با تشنگی شدید دسات باه گویباان     فوسای جنگ، عالوه بو مبارزهگومای طاهت

هاای   لی است کاه در کتاا   چنین، نوره کشیدن اصحا  در ش  عاشورا از مسا بودند. هم

تاریخی و روایی مطوح شده است و بدون تودید بوای اساتفاده از ایان مااده، نیااز باه ن       

  1است. مگو این که توجیهاتی بدون اساس مطوح کود.

                                              
 . 216ت210، ص11، ج  راألنهار؛ مجلسی، ب116، صاألم لی. ص و،، 1

، 1 ، جلك متل ااثیته،  ابتن ؛ 132، ص1، جالطبتهی تت ریخ ؛ طبتهی،  116، ص2 ، جاألشهاف نس بأ. بالذری، 3

 .1، ص11، جبح راألنهار؛ مجلسی، 06ص
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س د به بنخند یکی از لشکویان عموشیخ صدوق در ادامه گزارش خود، سخن از ریش

 که گفت:  حصین خزاری به میان نوردهبننام تمیم
نگرید كه وگونه نمانند شكم از حسین! و از یاران حسین! آیا به فرات نمی

از نتوانیپد آشپامید تپا آن كپه     درخشد. به خداوند سوگند! از آن قطپره مار می

 1مرگ را دریابید.

حّو در روز عاشاورا در هنگاام نصایحت باه کوفیاان، نناان را باه جهات ممان ات از           

بوای  چنین، گزارش تالش امامهم 1رسی امام و یارانش به ن  فوات توبیخ کود. دست

خناد نن حضاوت از ساوی شامو و نفاوین      به دست نوردن ن ، ممان ت شمو از نن، ریش

 9بو او در بوخی منابع نمده است. امام

در صاورت نباود ن ، امکاان نوشایدن شایو       چنان چه طوح شود که سپاه امام. 1

م نا است. باید گفت که این امو که بخواهیم باا  شتوها را داشتند و تشنگی سپاه، اموی بی

طوح مدت زمان شیودهی شتو، اص  تشنگی را رد کنیم، سخنی منطقی نخواهد بود؛ چاوا  

های ننان اس  بوده است. به تو موک شود و بیش شیوده ثابت 1که ابتدا باید وجود شتوان

فوض نن که چند شتو میان ننها باشد و بپذیویم که بوخی از شتوها شایوده بودناد و شایو    

 نید؟گزین ن  باشد. شیو اندک به چه کار می تواند جای می

دیگو این است که بوای این که انسان دچار تشنگی شود، نیاز نیست از چند روز  نکته 

رسی نداشته باشد. بلکه با توجه به نوع جنگ نن دوره که تن به تن و با  ب ،  به ن  دسته

                                              

 .  م  .1

، 1، جالب ایةوالنه یةکثیه، ؛ ابن131، ص1 ، جالطبهی  ریخت؛ طبهی، 111، ص2، جاألشهافنس ب. بالذری، أ3
 .116ص

 .11، ص11، جبح راألنهار؛ مجلسی، 116، صالط لبیین ق تلم. اصفه نی، 2

 ای از ک روا  یمنی گهف .شدهانی اس  ک  ام آ دنه  را ب  صهرص کهای . منظهر از شدها ، 1
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رسی به ن ، انسان باه   شمشیو بوده است، نن هم در هوای گوم و ممان ت دشمن از دست

  شدت با تشنگی مواجه خواهد شد.

هاای  در این بخش، روایت دینوری را به طور کام  نفی نکودیم و تنها به ت اارض . 9

مهم این است کاه زماان محاصاوه و هطاع راه      موجود در این گزارش اشاره کودیم. نکته

ارتباط با ن ، از هفتم محوم بوده است. در این مدت و در ش  عاشورا، این امکاان باوای   

هاا  رسی سیدا کنند و ننها را به خیماه  ای از اصحا  وجود داشته است که به ن  دستعده

در روز هفتم، هشتم و نهم محوم محدودیت بوده است، اما به دلیا  نن  بوسانند. از این رو 

ن  وجود داشت. هوچند منابع، این موضاوع را بیاان    که جنگ نغاز نشده بود، امکان تهیه

ن  نبود و اگو  ور شدن نتش جنگ، فوصتی بوای تهیهکنند. روز عاشورا به دلی  ش له نمی

دادند و در ظهو عاشاورا،  ان و کودکان اختصاص میشد، نن را بوای زناندکی ن  یافت می

 شاد. بناابواین، تشانگی در روز عاشاورا و در بحبوحاه     ها هم یافت نمیدیگو نبی در خیمه

 جنگ هط ی بوده است. 

روز، باه  و یارانش، ده یا هفت و یا حتی سه شابانه  توان ادعا کود که امامسا نمی

یاباد و  نبی شدت میعاشورا است که مشک  بی اند. سا از صبحطور کام  بدون ن  بوده

این امو که نیا غذا موجود بود یا نورد.  نن شوایط طاهت فوسا، حواد  تلخی را به وجود می

نه؟ و نیا فوصت سختن غذا بود یا خیو؟ موضوعی غیو از ن  است. بو فاوض ایان کاه باا     

  تشنگی است. بو اساس تو از تحمتشنگی زیاد بتوان غذا خورد اما تحم  گوسنگی، نسان

ها و  فوسا بوده است، در روایتاین مطل ، چون تشنگی و تحم  نن، بسیار سخت و طاهت

 اخبار عاشورا، سخنی از گوسنگی به میان نیامده است.

ق( بیان شده است که نشان دهناده  921اعثم )د.ابن الفتوح روایتی دیگو در توجمه . 1

در این بااره نماده    ح( از الفتو6مستوفی هووی )د. هون حفو چاه در کوبال است. در توجمه

 است: 
تبرى برگرفت و از آن جانب كه خیمه زنپان بپود از    امیرالمنمنین حسین
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سوى قبله نوزده گام برفت. پ ، زمین را بكند. وشمه آب ظپانر شپد. آبپى بپه     

نا پپر آب  گوار و شیرین. اصحاب را فرمود تا آب بتوردند و مشك غایت خوش

دند و بازگشتند. بعد از آن آب را زمین فرو خپورد و غایپب شپد و دیگپر آن     كر

اى بنوشپت بپه عمپر     وون این خبر به عبیداهلل زیاد رسید، نامپه . وشمه را ندیدند

نا و یاران او واه اند كه حسین امّا بعد، به من ونان رسانیده سعد بدین منوال:

شان را نی  فروماندگى نیسپت. وپون   ای . از این رودارند اند و آب برمى فرو برده

و یاران او را از كندن واه  علىبنبر مضمون نامه وقوف یابى، باید كه حسین

منع كنى و نگتارى كه پیرامن آب گردند. وون ایشان عثمان را آب ندادنپد، تپو   

وون این نامپه   نی  ایشان را آب مده و مگتار كه یك قطره آب از فرات بچشند.

تنگ گرفت و نگتاشت كه وشپم ایشپان    علىبنكار بر حسینبه عمر رسید، 

   1.بر آب فرات افتد

که نیا این امو  زیاد بیان شده است و سخنی از اینابن تنها نامه الفتوح،اصلی  در نسخه

نن بیان  و نه توجمه الفتوحخوارزمی در مقت  خویش، این امو را از  1صورت گوفت؟ نیست.

 ق( این جویاان باه عناوان م جازه    511شهونشو  )د. کتا  ابن چنین در هم 9کوده است.

 1بیان شده است. امام

و کودکاان را در روز عاشاورا    اگو این روایت را بپذیویم باید تشنگی شادید اماام   

اناد کاه کودکاان جگاو     ق(  نورده2932توجیه کنیم؛ چوا که بوخی مانند موحوم مقاوم )د. 

ساییدند تا شااید از  های خود را روی زمین نمناک میسوخته در هفتم و روز عاشورا، شکم

                                              

 .112ص الفدهح، تهجم کهفی، اعثم. ابن1

 .11، ص1 ، جالفدهح مه،  .3

 .210، ص1، ج. خهارزمی، مقدل الحسین2
 .16، ص1 ، جط لبأبیدلشههدشهب، من  ب. ابن1
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وهتی با  از این رو، چوا امام 2این راه از شدت تشنگی و سوز عطش خود اندکی بکاهند.

ای انجام نداد؟ سا یا باید روایت حفو چاه را سذیوفت و این صحنه مواجه شد، چنین م جزه

 ها به زمین نمناک را؟ یا ساییدن شکم

نیووی خارق ال اده به حسا  نورد، اماا باه    توان بوای امام اموی را می انجام چنین

کنناد.   ساازی مای  م جزه رسد این امو، ساخته ذهن کسانی است که بوای امامنظو می

باا تفصای     ناساخ التاواریخ  أعثم و ب دها در واه یت ندارد و فقط در گزارش ابن ماجوااین 

چاهی کند و همه یااران از نن   که اماماست نمده  ناسخ التواریخدر  1.بیشتو نمده است

ساال، بادون    152که حادثه ای ساا از حادود    این 9سیوا  شدند و دوباره چاه خشک شد

مهم دیگو این که  که کسی دیگو، نن را در کتا  خود بیان کند، جای تأمّ  دارد. نکته این

وجود داشته باشد، صورتی بو فوض سذیوش این که ن  در حد چهار یا سنج متو عم  زمین 

شادید و ساخت دشامن باشاند،      را فوض کنید که ت داد محدودی با خانواده در محاصاوه 

کند، به طور طبی ی از حفو چااه ممان ات   دشمنی که از بو گوفتن ن  از نهو جلوگیوی می

 خواهد نمود.

 53. بو فوض که مطوح شود محوم سال شصت و یک هجاوی در مهاو مااه ساال     5

تشانگی   حاوارت نن در حادی نباوده اسات کاه مسائله       و درجه 1ی داده استشمسی رو

 تاوان گفات کاه اگاو هصاد از طاوح        نمایی شود. در ساساخ مای  و یارانش، بزرگ امام

 چنین مطلبی، انتقال این مفهوم است که تشنگی و عطاش در کاوبال نباوده اسات. بایاد      

 شادید   جم ای در محاصاوه  ای با دماای بسایار م تادل، اگاو     دهت کود که حتی در نقطه

رسی نداشاته باشاند، بادون تودیاد      دشمن و در م وکه جنگ باشند، اما به هیچ نبی دست

                                              

 .361ت362، صالحسین. مقهآ، مقدل1

 .111، ص3الدهاریخ، جن سخ. سپهه، 3

 .166ع شهرا، صونق من بع.  سینی، مههفی2

 .03ت11ع شهرا، صروزتهیین رای،تحقیقی مش . زم نی1
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 تشنگی و عطش ننها را به زانو درخواهاد نورد. اگاو حضاور اطفاال و کودکاان خودساال       

 گیوی اطفاال، بادون شاک ایان اماو شادیدتو خواهاد        را به این جمع اضافه کنیم با بهانه

 شد.

سالمبهدربردنعمرفرزندامامحسینـجان7ـ4

 نویسد: دینوری در این باره می
 او پسپر  دو فقپ   برادرزادگان  و فرزندان  و حسین امام یاران نمه از

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

 1بردند. سالم

وجود نادارد، اماا احتماال نن     حسینبنق( نامی از عمو257در روایت ابومخنف )د.

ها این ناام بیاان   مواد باشد؛ زیوا در بوخی گزارش وجود دارد که عمو فوزند امام حسن

 البته بوخی مانند دکتو مهدوی دامغانی چون در میان فوزندان امام حسین 1شده است.

ق( 129)د. دبزرگان علماى شی   چون شیخ مفیچون »اند، م تقدند که نامی از عمو ندیده

از  میان سسوان حضوت امام حساین  ق(2222)د. و مجلس ق( 511)د. و شیخ طبوس 

رسد که این داستان سااخته و سوداختاه طوفاداران    ینظو مه چنین بسا اند،  عمو نام نبوده

رسد، دینوری در این زمینه، بنا بو تشابهی که بوای وی به  اما به نظو می  9.«بن  امیه است

گوفتار اشتباه شده  وجود نمده است، نسبت به این نام با تشابه میان فوزندان امام حسن

 است.

                                              

 .311، صاألخب رالطهال.  ینهری، 1

؛ طبتهی،  331، ص3 الیهقتهب،، ج تت ریخ ؛ یهقتهبی،  330، ص1خ مستة  الكبتهى،  الطبقت ص سه ، . ر.ک: ابن3

 .111، ص1 الب ایةوالنه یة، جکثیه، ؛ ابن111الط لبیین، ص مق تل؛ اصفه نی، 101، 103، ص1 الطبهی، ج  ت ریخ

 .266، صاألخب رالطهال ینهری، تهجم   .2
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.نتیجه5

و از ایوانیانی است که کتاابی  نخستین دهه هون سوم هجوى . دینوری از عالمان بزرگ 2

کوبال، یکی از  سامان داده است. گزارش دینوری از واه ه األخبارالطوالوان تاریخی را با عن

های در این موضوع موجود است. روایت دینوری بدون بیان سند و در توین گزارشهدیمی

ق( است اما گزارش او دارای جزییاتی است که 257بوخی موارد، شبیه روایت ابومخنف )د.

یابیم. از این رو، مقت  ق( نن را نمی257رش ابومخنف )د.ها و به ویژه گزادر دیگو گزارش

 او دارای اهمیت است.

مختصو است. منبع وی مشاخ  نیسات ولای در     . گزارش دینوری از هیام امام1

ق(  روایات کاوده اسات،    257ق( از مقت  ابومخناف )د. 922کلی با ننده طبوی )د. سیکوه

ن شده است و ایان باو شایوایی و راحتای     های دینوری بدون سند بیا مطابقت دارد. روایت

ای اسات کاه بورسای    هاای عماده   ای افزوده است ولای خاود از اشاکال   کالم او تا اندازه

 سازد. رو می های او را از دیدگاه علم رجال با مشک  روبه روایت

هایی را بدون سند و بو اساس توصیف گزارش  . طبی ی است، کسی که اخبار و روایت9

تباه لفظی یا م نوی مصون نخواهد ماند. دینوری مشمول این هاعده است. از کند، از اش می

هایی دارد که به لحاظ عقلی یا علمی و یا از دیدگاه شی ه باید بورسی شوند.  این رو، روایت

بن نمونه هایی مانند درخواست مسلم بوای م اف شدن از سفارت، دوستی هانی با شویک 

حجّاه، ساو کاودن     یان، هیام و شهادت مسلم در ساوم ذی اعور، منزلت شویک در بین شی

در کشاکش جنگ از این گاووه   ها در شامگاه هفتم، درخواست ن  از سوی امام مشک

 هستند.

س د است که وی مانند ابن دینوری این  مقت  الحسینهای  مهم در روایت . نکته1

که نشان دهنده نن هستند که کند هایی را بیان نمی ق( روایت173ق( و بالذری )د.192)د.

اتفاق هایی خارق ال اده در عالم طبی ت رخ داد. رویدادهایی کاه   به سب  شهادت امام
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ق( کاه نسابت باه شای ه رویکاودی      572د.عساکو )ق( و ابن192د.س د )کسانی چون ابن

 اند.های خویش بو ننها تأکید کوده مت صّبانه دارند، بارها در کتا 

دهد، رویکود دینوری که در سواسو کتا  وی مشهود است، در ایان  این امو نشان می 

تو این می  بوده است. نکته مهممورد نیز اعمال شده است و دینوری نسبت به بیان نن بی

خود را در حدّ ناه   دارانه نیست. اخباری به او رسیده است اما او وظیفه که گزارش او جان 

هاای عاشاورایی    های دینی خود را در بوخورد با روایات دگاهداند و نه ناهد. بنابواین، دیمی

 کند. داخ  نمی
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