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 *(اعلیهاللهالمس)نبیز  حضرت دنیکوب محمل به سر هانگار تیروا بر یانتقاد یلیتحل
 1رفعت محسن

 
 دهیچک

 یمبناساز  در مؤثر ینقش، اندک یانهیشیپ با هیامام یی)س( در منابع روا نبیحضرت ز  دنیکوب محمل به سر تیروا
-زارشگ گانهی، «اصجص   سلمم  »با نقل از  «المنتخب» هنگارند یحیطر  است. داشته یعیفرهنگ ش در یاژهیو  یعزادار 

عد و یپرداز چهره در یاساس ینقش، تیروا نیا گر  یکی عنوان به زین یدربند مالفاضل .است کرده فایا عاشورا یعاطف ب 
 را نآ، تیبه ظاهر روا شاشکاالت رغمیعل وکرده  انیب تیروان یاخاص درباره  یهاتیتوج ییعاشورا سانینو مقتل از
 یـ انتقاد یلیتحل یکردیمقاله با رو  نیا .است داده قرار یرزنیزنج و یزنقمه مانند هایعزادارا انواع یبرا ییمبنا و رفتهیپذ

 ،سپس، ه استپرداخت یخیو تار  یثینقد متون حد یارهایمع و هامالک با تیروا نیا یمتن و یسند اعتبار نییتب به ابتدا
بع نسبت به من یو یچهار مبنا که در اعتباربخش نیا است. نهادهنقد  سنجهمحور در  چهار در را یفاضل دربند یمبنا

ت، األنوار بحار اتیروا اعتبار، یعالمه مجلس  ،شودیمخالصه  فعل حرمت عدم و معصوم ریغ فعل بودن یشرع حج 
-نهیقر  اب مرسل ت  یروا نیا که دهدیم نشان ن پژوهشیی اهاافتهی .بود خواهد لتأم   محل یعرف و یعقل، ییروا ادله بنابر

و  یمانند رکاکت معنو ییهابیآس باوجود تعارضات و تناقضات  ضمن، مضمونهم اتیروا گرید و اقیس در یابی
 .است مناقشه قابلآن  ریو غ یخیتار  اتیمخالفت با روا

 .متن نقد، اتیروا، یدربند، یحیطر ، اصجص   مسلم، محمل به سر دنیکوب)س(،  نبیز  حضرت :یدیکل واژگان

                                                      
یخ ارسال یخ پذیرش                     1399/ 02/ 18 :* تار  )مقاله پژوهشی(         1399/ 03/ 17: تار

 mohsenrafaat@hmu.ac.ir/ )س( معصومه حضرت دانشگاه ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد.  1
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 مقدمه -1
 حضرت دنیکوب محمل به سر، مانده ابهام از یادر هاله هاگزارش و اتیروا انیکه در م یجمله اخبار از

اصحاب معصوم و روایت مرفوع )ر.ک: یکی از به عنوان  شانیکربالست که فعل ا رانیاس هزمر در( س) نبیز
 نید اُبر .است یبررس ازمندین و است گرفته قرار یاژهیو یعزادار یبرا یمستند( 93-89،ص1396مؤدب، 

 نیمقاتل با چن یبرخ نگارشبه آن ـ که  انهیگراهعاطف کردیاست که با اضافه شدن رو یگزارش تا حد  
 ،ردمم تودهدر ذهن  یعیگزارش شده و به طور طب نیاز ا دیجد یسبب برداشت ـ رفتهیپذ صورت یکردیرو
شده ضمن  دهیپژوهش کوش نی. در ااست گرفتهشکل  چنداندو یاعاطفه و احساس با دیجد یاشهیاند

. ازدبپرد موجود اتیروا مورد در کاوکندو به، هکرد اردرا و انگارهتیروا نیکه ا یمقتل نیدر نخست یبررس
 در را ییهاافتهینوکرده و  یرا واکاو انگارهتیروا نیمقاتل موجود در استفاده از ا یو فضاساز ریتأث نیهمچن

 .کندیم حیتشر و نییتب جهت نیا
پا توانینم، ممتقد   یثیو حد یخیدر کتب تار یبررس با که  یشخص نینخست .افتی گزارش نیا از ییرد 

، یحیطر) است «المنتخب»در  ازدهمی قرن یابتدا یمتوف   یحیطرنقل کرده  شیرا در کتاب خو تیروا نیا
« معتبرکتب  یبرخ»آن را به  األنواربحار در (ق1110 )م. یمجلس عالمه ؛(465ـ464صص، 1424

کتاب اسرار الشهادة به  در زین ق(1286 یا 1285 )م.یدربند مرحومو  (114ص، 45ج، 1403، یمجلس)
 زا یکی یوکه  جاآن از. است دانسته یزنقمه مانند ییهایعزادار بر یدیمؤ را آن و کرده استناد األنواربحار
 نیا واسطه به (166ص، 2ج، 1422 ،یجالل ینیحس/ 9ص، 13ج، 1418، ی)سبحان بوده خود عصر یفقها
ه یعزادار نحوه نیا بر، تیروا  .(333ـ331صص، 3ج، 1415، یدربند) است گذاشته صح 

ق منسوب به ابواسحا «)ع( نیمشهد الحس یف نینور الع»را در کتاب  تیروا نیا ین قائلنخست یبرخ
دو نسخه موجود  قیکه با تطب (161ص، 1381، یسردرودیتصح  ) اندکرده عااد   ق(41۸ ای 41۷. م) ینیاسفرا

 ؛(55ص، «ب» اتیب و 29ص، «الف» تایب، ینی)اسفرا کرد یتلق   ینیقی را مطلب نیا توانیکتاب نم نیاز ا
ه کوفه است )ص( ب پیامبرخاندان  فرستادن یایکه گو یتا بخش است تیروا نیا فاقد اثر یمیقد که نسخهچرا

 نیا یراو) اصجص   مسلم تیروا و ادیزابن کاخ ماجرای به تیروا حنل روند کبارهی اما ؛است قیقابل تطب
، یمق) است بازگردانده ینینقل را به کتاب اسفرا نیا انگارهخیتار زین یقم عباس خیش .ابدییم سوق (گزارش
 گرچه .دیرس چاپ به مرتبه نینخست یبرا مصر در یهجر 1291 سال در کتابن یا. (938ص، 2ج، 1379

 نیو ا (655ص ،تایب، یی)طباطبا ندارد یسازگار چهارم قرن آثار با آن ینگارش اسلوب که اندگفته یبرخ
 ماندیم آنچه اما ؛(150ص، 1415، ینیقزو/ 352ص، 1383، ییطباطبایقاض) انددانسته یکتاب را ساختگ

 شیپ یامتوف   یو که میدانست یحیطر را آن ناقل نینخسترو، نیااز، است آن بودن استناد رقابلیغ و یاعتباریب
رتهگ یحیطر کتاب از تواندیم کتاب نیا جاعل ،نیبنابرا، است «نیالع نور» کتابنخست  چاپ سال از

 .باشد کرده یبردار

 تیروا یاعتبارسنج-2
بسامد  توجه به و یشناسمنبع با بتوان کهاست  یابیدست قابل ثیاز حد افتهیسازمان یامنظومه یصورت در
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 دست محوریراو یاعتبارسنج یمبنا کنار در محورنهیقر یاعتبارسنج ییمبنا یهاگزاره به، ییروا یهاو گونه
 :است پرداخته خصوص نیجامع در ا یلیبه تحل هافهمؤل   نیا بر هیتک با روشیپ قیتحق .افتی

 ییروا یهاگونه و بسامد-2-1
 نوشته است: نیچن «المنتخب» درمورد بحث  تیروا گزارشگر گانهی عنوانبه یحیطر

 درها کاریگچ هنگامه. مینما ریکوفه را تعم هاالماردار تا خواست مرا ادیز ابن :دیگو اصجص   مسلم»
 هضج   دچار کوفه که شده چه: گفتم و شدم خود خادم متوجهبلند شد.  وفهاز اطراف ک ییادهایفر دمیناگاه شن

 خارجی آن: گفتم. اندآورده ،کرده خروج دیزی بر که را هاخارجی از کیی سر، نکیااست!؟ گفت:  شده
لطمه چنان به صورت خود  و شد خارج خادم تا ردمک صبر( است. من ع) علی بن نیحس: گفت !؟ستیک

و  مآمد فرود قصر پشت از و شستم خود دست از را هاگچ سپس، دهم دست از را امیینایب دمیزدم که ترس
 دانیو سر شه رانیبودم و مردم در انتظار ورود اس ستادهیکه من ا یدر آن هنگام کوفه رساندم. دانیخود را به م

 انیدر م )س( فاطمه دختران و زنان هک شده نصب شتر چهل پشت بر هودج چهل تعداد دمید ناگاه، بودند
 بود روان گردنش هایرگ از خون، انیعر شتر بر سوار که دمید را( ع) نیحس بن علی ناگاه. دارند جای هاآن
 و خرما، بودند هامحمل انیم در که کودکانی به کوفه اهل ...فرمودیم انیبه امو خطاباشعاری را  انیگر و

 وا سپسصدقه بر ما حرام است.  !زد و فرمود: ای اهل کوفه ادیبر آنان فر کلثومولی ام   دادند؛یم گردو و نان
 را آنان کلثومام   هک یهنگام ؛... ختیریم نیزم روی به و گرفتیم کودکان دهان و دست از را خرماها و نان

 آنان جلو در( ع) نیحس امام سر که را دانیشه هایسر و شد بلند هضج   صدای ناگاه، بود داده قرار مخاطب
 ریظن، (ع) نیحس محاسن .(ص) خدا رسول به بود مردم نیترهیشب، ماه رینظ و نورانی بود سری، آوردند بود

ن سر و محاس زهیماه تابان و گرد بود. ن مانند حضرت آن صورت. بود رفته آن ازشبه مشکی و رنگ خضاب 
 شانییپ، شد( ع) نیحس سر متوجه( س) نبیز که هنگامی. دادیآن امام را به طرف راست و چپ حرکت م

 امام سر به پارچه قطعه کی با سپس. شد خارج او مقنعه ریز از خون دمید که زد محمل جلو بهخود را چنان 
 هد خسوف او را بیسر حد کمال رسهکه ب اکنون !ای ماه شب اول: اشاره کرد و اشعاری را خواند )ع( نیحس

مقدر و  بزرگبت یمصن یکردم که ایگمان نم هرگز* ای پاره قلبم!  دناگهانی ربود و غروب او را ظاهر نمو
! آن قلب * ای برادرم داست قلبش آب شو کیزدن که بگو سخنره یبا فاطمه صغم! ی برادرا * دنوشته شده باش

ن یحسبن ای برادر! کاش علی*  ده است!یت گردخو س ی  س  ما ق   هه که باکنون چه شدتو که بر ما مهربان بود 
د،زنند تو را میهربار که او را می *دندارمی طاقت خودداری یتیعلت غم  هر شده و بیدی که اسیدیرا م  خوان 

ب کن و قل کیخود نزدهر و بیگن را در بریحس بن ای برادرم! علی * تزان اسیش رکل و اشیکه ذلدر حالی 
 ؛زندیکه پدر خود را صدا م یاهنگامهل است در آن یم چقدر ذلیتی * هن بدیوی را که دچار ترس شده تسک

 .(465ـ464صص، 1424، یحیطر) «شنودنمی یپاسخ اما
، یمجلسنک. ) «االنواربحار» از را مطلب نیهم «الشهادة اراسر»در  یدربند فاضلمالگفته شد  کهچنان

 به تبع به زین گرانید. (333ـ331صص، 3ج، 1415، ی)دربند است کرده نقل (114ص، 45ج، 1403
/ 53ـ52صص، 3ج، 142۷، سپهر)اندجسته استناد بدان خود یهاکتاب در یمجلس عالمه تیشخص جهت
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، 1390، یکاشانفیشر/ 3۷4ـ3۷2صص، 1۷ج، 1413، یاصفهانیبحران/242ص، 1ج ،142۷، یرئجزا
، یقم/ ۸01 و ۷۸2، 35۸ص، 5ج، 13۷۸، سندگانینو از یجمع/ 311 و 294ص، 2ج و 117ص، 1ج

، 13۷4، نگارعیبدا/ 3۸9ص، 1415، ینیقزو/ 45ـ44صص، 5ج، 140۸، یبهبهان/ 364ص، 1421
 .(219ص

 ثیحد سند و منبع نقد-2-2
 :ردیگیم قرار یبررس مورد ثیحد منبع نینخست ادامه در

 ثیحد منبع یبررس و لیتحل -2-2-1
 و یهجر ازدهمی هدر سد هیامام یاز علما، نقل نیا آغازگر عنوانبه یحیُطر یعل محمد بن نیفخرالد

 رونیا از و آمد اینجف به دن رد یهجر 9۷9در  یو. است «نیالبحر مجمع» ی  ثیالحد بیغر کتاب مؤلف
از  یاریبس .(29۸ص، 3ج، 1413، یبحران/ 214ص، 2ج، 13۸5، یعامل حر  ) افتی شهرت ینجف به

، 2ج، 13۸5 ،یعامل حر  / 312ـ311صص، 4ج، 1413، یبحران)،اندستوده را یحیطر یعیش یعلما
 آزاد) اندگزارش کرده یهجر 10۸۷ ایو  10۸5را در سال  یو وفات (332ص، 4ج، تایب، یافند/ 215ص

 .(10۷ص، 1ج، 1387 ،یریکشم
 پر یفارس اتیادب در شیبایز نثر و عمسج   و نیآهنگ متن لیدل به را یکاشف از« الشهداء روضة» کتاب اگر

 یحت ایو نثر موزون و  بایبه خاطر متن ز ییمقاتل عاشورا گرید انیم در زین یحیطر کتاب، میبدان تیاهم از
 فر  تص با یحت یحیطر. اندربوده را سبقت یگو مورد نیا در کتاب دو هر. خواهد بود سرآمدآن  یاشعار ادب

 و( ع) نیحس امام درباره یمراث و ثیاحاد از یامجموعه یو .کند انیب یادب را هاآن کرده تالش ثیاحاد در
 نگُج  صورت به را هاآن ،یسوگوار به قیتشو و مؤمنان اندنیگر قصد به و آورده گرد را امامان از گرید یبرخ

 نایشابر  هیبه گردعوت و  تیباهل مصائب یادآوریهمین مطلب کتاب  یاصل چارچوب. است هداد سامان
 و مجلس هر در. است باب چند شامل، مجلس هر و مجلس ده، جزء هر و دارد جزء دو «المنتخب»است. 

 نخست باب و مجلس هر یابتدا در یحیطرمطرح شده است.  ارتباطیبگاه  و متعدد یمباحث، باب هردر 
 تیروا .زاندیانگیبرم را مخاطب یحماس حس  ، یعاطف یاشعار با ،سپس، پردازدیم عواطف کیتحر به آن

 اریبس ثیح نیا از که آوردیم را مختلف یشعرا قصائد سپس کرده، نقل بعد یبدون سند خود را در مرحله
 آن مطالب ابتدا یو که است آن دهندهنشان کتاب متن (.490ـ5صص، 1424 ،یحیطر.ک: ر) است یغن
، است داده سامان، ینگارمجالس قالب در را آن سپس و خواندهیم عزادر محافل و مجالس  مر  ح  مُ  امی  ا در را

 .است دهینگرد نییتب هامجلس نیا رادیا مکان ای سال اما شده؛ مشخص مجلس هر یروزها
کر اکثر مطالب آن بدون ذ ست؛ین( ع) نیحسامام امیق ای یزندگ از یعلم ینگارخیتار «المنتخب»کتاب 

است. به  ختهیناسره در آن به هم درآم باسره  ،رونیااز، است ثبترسل به صورت مُ  زیآن ن ثیمأخذ و احاد
 زین «ةی  الفخر المجالس» ای و «ةی  حیالطر المجالس»، مؤلف وهیخاطر آن را متناسب با هدف و ش نیهم
، کتاب گرید ضعف. (420ص، 22ج و 363 و 360صص، 19ج، 1403 ،یطهران )آقابزرگ انددهینام

، همان) باشد آن در یبعد فاتتصر   نشانگر تواندیم که است آن متفاوت یهانسخه در موجود اختالفات
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، 13۸6، ی)نور داندیم موهون ریغ و موهون مطالب بر مشتمل را ن کتابیا، ینور ثمحد  . (420ص، 22ج
 را آن مختص اتیروا و کرده گوشزدرا  آن در فراوان سامحاتوجود مُ  یمحمد ارباب قم رزایم .(2۸۷ص

 «کساء ثیحد»که سخن از اعتبار  گرید یدر موضع .(64و9ص، 13۷2 ،یقمارباب) است ندانسته معتبر
 لنامیده که عاری از اختال منتخب صخصائ ازحدیث کسای مشهور را ، داندیاست و آن را به تواتر ثابت م

 یخوانمقتل در را یاریبس فاتیتحر نهیزم، ریاخ یهاقرن در اثر نیا ،یرو هر به .(243ص، همان) نیست
 .(99ـ9۸صص، 13۸6، رنجبر/ 40ص، 1390، یشهریرر.ک:) است ساخته فراهم

 معموالمؤلف . دهدیم لیتشک را کتاب نیا مطالب از یگرید بخش زین مناقب یا مثالب اتیروا و مواعظ
 ،یحیطر)دکنیم قیتشو تیباهل یهابتیمص بر هیگر به یعبارات با را مخاطبان، آن ضمن ای باب هر آغاز در

در نقل  نگارنده، سوگمندانه؛ اما هر مجلس وجود دارد ابوابمعموال در آغاز  یعبارات نیچن .(61ص، 1424
 ،ینی)حسکتاب موجود است نیدر ا یشماریب اساسیو ب فیمطالب ضع رایز، مطالب دقت الزم را نداشته

هر در ش یحسن میزنده به گور شدن حضرت عبدالعظ :نظیر یخیتار یداتمتفر   ،(290ـ2۸۸صص، 13۸6
 شهدا مهیخ به( ع) حمل حضرت عباس ؛(366ص، همان) قاسم یعروس؛ (9ص، 1424، یحی)طر، یر

، )همان (ع) پس از شهادت حضرت عباس )ع(اکبریعل توسط آب آوردن ؛(30۷ص، )همان امام توسط
 ... . و ؛(431ص

أ  »: سدینویم، کرده حیتصربحث  مورد تیبه ارسال روا یمجلس عالمه اما ْعض   یف   ُت یر  ة  ا اْلُکُتب   ب  ر  ب   ْلُمْعت 
اًل  یُرو   ْن  ُمْرس  م   ع  اصُمْسل  ص  است؛ اما  یحیکتاب طر یو منظور .(114ص، 45ج، 1403، ی)مجلس «اْلج 
 تیحج   یدارا عالمه یبرا اعتبار نیا و باشد برخوردار یکاف وثاقت از شانینزد ا ثیمنبع ذکر حد دیشا

  .اعتبار برخوردار نباشد نیاز ا گرانید نزد یو سنداست؛ بسا که  یشخص

 ثیحد یراونقد  و لیتحل -2-2-3
اص مسلم» نام به یفرد تیروا نیا یراو تنها .است سند فاقد مزبور ثیحد در  اصجص   ؛است «جص 

 یبرخ. (10ص، ۷ج، 1414، منظورابن) است فروشگچ ایو  کارگچ همان ای گچسازنده  یمعنا هیلغت عرب 
 .(249ص، 9ج، 1414، یدیزب) انددانسته ثانمحد   از یبرخ لقب را عنوان نیا دانانلغت از

 تیبه تکر )ع( تیباهل یسر امام و اسرا فرستادن هیدر قض صاجص   از مسلم گر،ید یدر مورد یحیطر
 .(46۷ص، 1424، یحی)طر است نامبرده شانیدر حق ظالمان به ا یحیمس یفرد نیو نفر

ْمُت »: مورد بحث تیدر روا مسلم گفته نیااز  یبرخ ط  ْجه   ل  ی یو  ت  ش   ح 
ی ُت یخ  ل  ْن  ین  یع   ع  بی أ   جهینت «ْذه 

، ینماز)، اندبرآمده او گفته و یو قیتوث صدددر جهینت در و است( ع) تیباهل انمحب   از یو که اندگرفته
 از یادر هاله همواره یو یقیحق تیشخص کهحال آن ؛(95ص، 5ج، 1386، یشاو/ 411ص، 7ج، 1412

دربار  کارگچ یو، تیروا ظاهر بنابر .دیآیم شمار به مجهول، یرجال یهادادهبنابر  یو، رونیااز، است ابهام
 او نیشیپ ییآشنا جهت به مزبور تیروا طبق. است مند بودهعالقه )ع( تیباهل به که رفتهیم شمار به یامو

در  د وبدان وفادار نبو اما ،استبوده ( ع) نیحس امام به یکوف سانینونامه جمله از یو، (ع) سجاد امام با
از  یکه و است نیو خادمش چن مپرسش و پاسخ مسل   ندیبرا ،حال نی. در عکردیم تیفعال یدربار امو
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الع چیهعاشورا  واقعه ایامام  امیق یماجرا  به ممسل خادم که چرا ؛رسدیم نظر به دیبع اریبس کهنداشته  یاط 
گاه هضج   یصدا یمحتوا از یخوب  مسلم گذاشته است. اریدر اخت اطرخ یگسودآ اآن را ب وداشته  یو ناله آ

 تیروا یمتن نقد-2-3
عدم صدور آن است  ایاز صدور و  نانیدر جهت اطم ثیحد میالفاظ و مفاه یبررس «متن نقد»از  مراد

 خود افتهیدر بستر وقوع لیبا گزاردن تحل زین تیروا نیا (.3ص، 1381، یزیمهر.ک: ر، شتریب مطالعه یابر)
 .شد خواهد آشکار آن سقم و تصح   و ابدییم را خود یمنطق انسجام

 یخیتار  اتیروا هیپا بر لیتحل -2-3-1
 گرید یخیتار اتیروا با مزبور تیروا ست.هاگزارش گرید با قیتطب، هاگزارش ییروا نقد هادل   جمله از

 :است یتناف در
 و شدن سوار تیفیک از گرید منابع در و شده ذکر تیروا نیا در تنها 1هاهودج بر تیباهل شدن سوارـ 1
 .بود خواهد معنایب هاهودج نیا در( س) نبیز حضرت حضور ،نیبنابرا، نشده نقل یسخن هامحمل وجود
 یقم ثمحد   ت گفتارصح  به  گرید یهاگزارش یآمده است و با بررس تیروا نیذکر هودج تنها در ا -2

اصمسلم خبر ریغ در هودج و محامل ذکر»: دیگویم م کهیبریم یپ  عالمه گرچه را خبر نیا و ستین جص 
 یراب کتاب دو هر حال که است نیالع نور کتاب و یحیطر منتخب آن نقل مأخذ لکن ؛فرموده نقل یمجلس

 آن از ستا دیبع زین معروفه اشعار و( س) نبیز جناب به سر شکستن نسبت و ستین یمخف ثیحد فن   اهل
مه ریغ عالمه و نییهاشم لهیعق که مخدره ، یقم) «است میتسل و رضا مقام صاحب و نبوت یثد عهیرض و معل 
ث. (938ص، 2ج، 1379  هودج و محامل وجود که است اعتقاد نیا بر معتبر کتب از استفاده با یقم محد 

، 2ج، )همان بکوبد آن به را سرش( س) نبیز حضرت جهینت در تا است اساسیب و خاستگاه بدون
 .(939ص

و  کردندسوار  جهازیبرهنه و ب یع( را بر شتر) سجادآمده که امام تیروا نیا یدر ابتدا کهنیجالب ا
اوت قس نیبا ا یانیدیزیپس چگونه ممکن است  ؛گشودند کوهش   به زبانامر  نیاز ا یدر اشعار زین شانیا

از  شانن، شتران یروبه هانکته که گذاشتن هودج نیبا توجه به ا، فراهم کنند ییهازنان آنها هودج یبرا، قلب
 !باشدیها مآن می( و تکرص)امبریپ تیببه اهل احترام

 ستا ودهببا شتر بدون جهاز  رانیحمل اس شتریب یجسم و یآزار روح یبرا، ترمتقدم یهابراساس گزارش
 را جهاز بدون شتران بر کردنسوار یمانند کاشف یکسان یگرچه حت   ؛(143ـ142صص، 1348 ،طاووسابن)

 یکس و است محترمانه لهیوس کیسا محمل ساا اما، (36ص، تایب، یکاشف) دندانیم فیضع اساس از هم
 .ندیگزیبرنمخود  ریرا برای اس آن

، ابکت آن جاعل ای و سندهینوکه  دهآم «نیالع نور» کتاب در تنها ینقل نیچن شد اشاره که گونههمانـ 3
 یخصکه ش شودیم داده نسبت ینیاسفرا یشابورین محمد بن میابراه به تنها .است نشده معلوم حال به تا

                                                      
 (.386، ص3شدند)فراهیدي، جهاى گذشته زنان در آن سوار مىكه در زمان [ي بوددارسایبان]كجاوههودج، .  1
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، (655ص، اتیب، ییطباطبا) ستین شناسانکتاب مقبولانتساب هم  نیا یبوده و حت یمذهب و شافعیاشعر
ت.ک: ر/ 465ـ464صص، 1424، یحی)طر است گرفته نیالع از نور زین یحیکه طر نیا نکته اما یصح 

-ی]م مقاتل[ کتب از... ]» سد:ینویباره منیارباب در ا رزامحمدیم. (211ـ210صص، 1386، یسردرود
اص مسلم خبر خصائص از محامل ذکر و بوده شتران جهاز بر تیباهل حمل کهد ی[نما  کتاب در .است جص 

فمجهول و اعتباریب است یکتاب که «نینورالع»  شکستن و کرده تیحکا جاآن از یحیُطر خیش و المؤل 
ز از مقام ین خبر نیمعروفه در ا و اشعار مذکوره ن خبر مجهول استیز از مشتمالت اینب نیحضرت ز یشانیپ

« ستین یفن مخف و خبره رتیه بر اهل بصکار دور است؛ چنانیبسن ییلةالهاشمیعقفصاحت و بالغت 
 .(232ص، 1372 ،یقم)ارباب

 اگر» خواهدیم او از امام به خطاب که است یمصرع یحاو دیراُس یم( س) نبیز که یمعروف شعرـ 4
ت. «دیبگو سخن فاطمه خود رهیصغ دختر با الاقل، ندارد را خواهرش با گفتن سخن قصد  خنس نیا صح 

 هم یکبر فاطمه که نیالحس بنت فاطمه، یاسالم سانینوخیتار مهه حیتصر به بنا کهیدرحال است؛ ابهام در
 یهازخم که آن از پس عاشورا روز در یمثن  نحس شوهرش و بود یشوهردار زن روز آن، شودیم خوانده
/ 146ص، 3ج، 139۷، یبالذر/ 346ص، ۸ج، 1414، سعدابن) افتی نجات مرگ از، بود برداشته فراوان

 یع( در کاروان اسرا) نیامام حس یبرا یگریو از دختر د (90ص، 13۸0، عنبةابن/ 16۷ص، تایب، یاصفهان
ت ب یصورت است که و نینام بد نیبا ا یاز شخص عامهمنابع  یبرخ ادکردی .نام برده نشده است کربال ه عل 

، 1ج، 1400، ییحمو/ 92ص، 2ج، تایب، یخوارزم) نداشتشرکت  کربالنه مانده بود و در یدر مد یماریب
 سخن چون، ندارد یخوانهم آن با مزبور تیروا اقیس، گزارشاین  رشیکه در صورت پذ (164ـ163صص

 مورد در گرید تیروا دسته دو، مقابل در. است پدر محضر در فاطمه حضورگر نشان( س) نبیز حضرت
، یرئاجز/ 82ص، 45ج، 1403، یمجلس/ 164ص، 1376، صدوق)ها همیخ از غارت: است موجود او

، 2ج، 1413، دیمف/ 464ص، 5ج، 1387، یطبر) دیزی مجلس در حضور و (235ص، 1ج، 1427
و  دیزیدر مجلس  یمرد شام یماجرا .است کربال واقعه در او حضور دهندهنشان که (254ص/121ص

 (121، ص2ج،1413 )مفید،او یپرمحتوا سخنان عالوه به زیکن عنوان به فاطمه بخشش بر یمبن او خواسته
 قتیحق از دور احتمال نیا ،رونیازا .یخردسال نیسن در نه ،بردهیم سر به یجوان در فاطمه که دهدیم نشان
 .است

 تسن   هیپا بر تیروا یمحتوا لیتحل -2-3-2
 یفعل و یلسان واکنش اما ؛عمل خواهد بود یی  مانا یبرا یسبب بتیمص بر صبر ،یاسالم یهابنابر آموزه

 امام زین و (224، ص3، ج136۸، ینیکل) (ص)امبریپ. داشت خواهد یپ در را عملحبط  آن مقابل در
 هنگامه به ران بر ضرب (225ص، 3ج، همان) (ع) کاظم امام و (416ص، 4ج، 1413، صدوق) )ع(صادق

ْبُر ی»: ندیفرمایم زین)ع(  رمؤمنانی. امدانندیم آن اجر ینابود سبب را بتیمص ُل الص  ْدر  اْلُمص  ْنز  ی ق  ل  ة  و  یع  ب 
ب   ر  ْن ض  ْند  ُمص  یم  ه  ع  ذ  خ 

ی ف  ل  ُه ع  ُلهُ ید  م  ط  ع  ب 
ه  ح  ت   صادق امام یثیحد در یحت؛ (144حکمتالبالغه، نهج) «ب 

 حضرت فعل که نجاستیا السؤ. (191ص، 1ج، 1362، صدوق) انددانسته بزرگ یرمُج  را فعل نیا)ع( 



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 316
 

ه جهت ایآ شود؟یم ریتفس چگونه بارهنیا در)س(  نبیز ...  و یزنقمه مانند ییهایعزادار یبرا نهادنصح 
 ؟!اندداده قرار خود یفتوا اساس را آن یدربند چون یکسان که طورهمان ،شود واقع تیحج   محل تواندیم
 استثنا، )ع( از عموم مصائب نیامام حس بتیشود که مص هیتوج چنانچه .(332ص، 3ج، 1415 ،یدربند)

یم ورتص )ع( معصوم توسط صاتیتخص نیا انیباست که  نیچن پاسخ، هزد صیتخصروایاتی آن را  و شده
 چنانکه ؛(93-89،ص1396)ر.ک: مؤدب،  رمعصومینه غ ،است تحج   که اوست فعل و قول چون، ردیگ
 .است یریگیپ قابل بعد به( ع) نیصادق نیامام دوره درموارد  گونهنیا

 امام که آوردهپدر و مادر و برادر  بتیلباس در مص دنیاز حکم در «السندفیضع» یتیدر روا یطوسخیش
جز  هب یپدر و مادر و برادر و بستگان نسب یتنها در عزا رابه صورت زدن  یلیو س دنیدر بانیگر)ع(  صادق
 .بر او واجب است کفاره حکم صورتنیا ریغ در اندفرموده و شمارندیم زیجا همسرش یو شوهر برا فرزند
نها باشد که آ جهت نیتواند از ایم، ع() نیامام حس یبرا یزنان فاطم یسو از یعزادار نیچن فرض ،نیبنابرا

ْد : »نداهحضرت بود یهابرادرزاده و دختران و خواهران یعنی( ع)امام کیبستگان نزد ق  ْقن   و  ق   و   وب  یاْلُج  ش 
ْمن   ط  م   اْلُخُدود   ل  اط  ی اُت یاْلف  ل  ل   ْبن   ن  یاْلُحس   ع 

ی و  )ع(  یع  ل  ه   ع  ْثل  ُم  م  ق   ْلُخُدودُ ا ُتْلط  ُتش   ،یطوس« )وبیاْلُج  و 
 جزع که «السندفیضع» تیروا دو.ک: ر، مضمون نیا با یاتیروا درباره، زین/ 23ح، 325ص، ۸ج، 140۷

 .(162ص، 1414 ،یطوس/ 100ص، 1356 ،هیقولوابن :انددانسته مکروه )ع( نیحس امام یبرا جز را بکاء و
   هُر د   ای  » مشهور اشعار چون( ع) نیحس امام عاشورا شب در

( س) نبیز حضرت ،را خواند« ... ک  ل   أف 
، ودب دهی! کاش مرگ من رسیواو گفت: ای  دیدو امامنزد  هب پروایبوکشان دامن، ستاز جا ج   و شد تابیب

و ای  گذشتگان بازمانده ای! اندرفته ایو پدرم علی و برادرم حسن از دند که( مادرم فاطمه چنان مان  ) امروز
مام ا اشک چشمان. دیز دستت نرباا را تیبائیشک طانیشع( فرمود: خواهرم! ) نیحس امامدادرس بازماندگان! 

 رفتار سوگند نیبد دیبا و دهمیم سوگند را تو من! خواهرجان: فرمود و داد دلداری را خواهر ؛گرفت فرارا 
 «خواهم   خود برای هالکت و خراشم   خود روی و مزن چاک بانیگر[ من ماتم]در شدم کشته من چون ؛کنی

، 5ج، 1387، یطبر/ 244ـ243صص، 2ج، تایب، یعقوبی/ 186ـ185صص، 3ج، 1397 ،یبالذر)
( ع) نیحسامام که کندیم حیتصر نکته نیا به است موجود نیقیفر منابع شتریب در که عبارت نیا. (420ص

 ینگامه شانیا نزلتم یارجمند و صبر ،نیبنابرا، به خواهرش فرموده است «تی  وص»را به عنوان  هیتوص نیا
 زا یتخط   که چرا باشد؛ کوشاعمل کرده و در حفظ آن سخت  شیامام خو هیارزشمند خواهد بود که به توص

 مقام بودن تلویتال با( س) نبیز حضرت یقراریب و یتابیب ،نیبنابرا. کاهدیم را آن یقیحق ارزش امام مقام
 .ندارد یسازگار (332ـ331صص، 3ج، 1415، ی)دربند شده متذکر یدربند که چنان شانیا عصمت

 یمعنو رکاکت -2-3-3
. شودیم شناخته اعتبار فاقد، باشد تعارض در معصوم یاسالم تیشخص و یانسان منش با یتیروا هرگاه

 هرگونه ای (28ص، 1380،یسینف.ک: ر) است معصوم امام شأن با معنا بودن نامناسب یبه معنا معنا رکاکت
 ارجخ معصومان گفتار با یهمسان از را آن که یسطح در ثیحد یمعنا ای لفظ در یینارسا و یکاست، ضعف

بخاطر سستی و موهون  سر به محمل کوبیدن حضرت زینب ثیحد(. 676ص، 1390،یری...)نص سازد
که در  یگونه که نقل شد اشعار. همانبردیم رنج یمعنو رکاکت ازبودن به گفتار معصومان شباهتی ندارد و 
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 فیاز جهت فصاحت و بالغت ضع، است( منتسب س) نبیز حضرت نی( و همچنع) سجاد به امام تیروا
 در نیا ،افزوده شده است تیبه روا هااشعار بعد نیاند اگفته تیروا نیا هیتوج یبرا یبرخکه  چنان ،باشدیم

 نیحسامام ،اتیاب نیا از یکی درجاعل . شودیم افتی زیاشعار ن نیا، یاست که با رجوع به منبع اصل یحال
 مکانا، مانند تجاهل عارف، یع ادبیبه صنا کهم کرده است که با تمس  و قساوت قلب مت   یع( را به سنگدل)

 !ستین آن حیتصح
 :است چنین شعر نیا اتیاب از یکی
 یتوجه ما به، مییگریم چه هرقسی شده و  که است شده چه اکنون، بود مهربان ما بر تو دل! برادر یا

 .(465ص، 1424، یحیطر)!...؟یکنینم
 شعر قالب که است شرح نیبد پاسخ، است نیچن عاطفه و شعر زبان قالب نکهیا به هیتوج صورت در

 .نباشد نیچن دیشا گرید یشاعران یبرا که دارد یقانون و چارچوب( س) نبیز حضرت چون یشخص یبرا
 یمیتی)ع( در اسارت و  ت و ترس به امام سجادذل  وجود ، بتیمص بر صبر و ییتوانا عدم، اشعار ادامه در

 یخپاسولی  ؛زندیکه پدر خود را صدا م یاهنگامهل است در آن یم چقدر ذلیتی... »: دیگویرا نسبت داده و م
 .ندکیم هممت   اوصاف نیا به زین را( ع)ادسج   امام و نهاده فراتر را پا اتیاب نیا در است یهیبد. «شنودنمی

 عرف هیپا بر لیتحل-2-3-4
 به لیذ در که است یعموم عرف و عقل قراردادن زانیم و عرف بر قیتطب، ثیحد نقد یارهایمع جمله از

 : شودیم اشاره بارهنکاتی در این
ر د (س) فاطمه دختران و زنان هک شده نصب شتر چهل بر هودج چهل تعداد دمید ناگاه»: دیگو مسلم ـ1

، ردیگ قرار استبعاد محل تواندیممسلم  ی)س( از سو فاطمهشناختن زنان و دختران  .«جای دارند هاآن انیم
 متوجه سرعت به او که نیا اما ؛رسدیم نظر به معقوالنه یاندک( ع) سجاد امام به نسبت او ییآشنا رابطه گرچه

 نب نیحس نام به یخارج یخادم به او خبر فرد نکهیضمن ا .است دیبع، شود )ع( تیب اهل زنان و دختران
 .او خاندان نه و بود داده را یعل

 درک را( ص) خدا رسول یو ایگو داندیم( ص)امبریپ صورت همچون را )ع( امام صورتکه  نیاز ا ـ2
 یمانز فاصله. انداوردهین انیبه م او تیهو از یسخن یو سن   عهیش ییروا ای و یرجال منابع کهیدرحال ؛کرده

 نیسن در مسلم اگر، است سال پنجاه حدود یهجر کمی و شصت سال تا، ازدهمی سال در( ص) امبریپعروج 
صد سال[  ای]معادل نود  یسالخوردگ نیاست که در سن یعیطب، باشدداشته  یداری( دص)امبریپ با یسالانیم
 .دیبرآ ادیزابن یعنی سلطنت دارانداعیه یبرا هم نآ یکارگچ مانند یکار عهده تواند ازن

 بوده( ص)امبریپ هیشب، (ع) نیحس امام نییبه پا نهیس از و( ع) حسن امام نهیس تا سر ازی اتیروا طبق ـ3
/ 185ص، 8ج، 1382، یسمعان/ 97ص، 3ج، 1409، یمغرب/ 247ص، 1خامسة، 1414، سعدابن)

 وجهت خوردر زین( ص) اسالم امبریپ اب مسلم یاز سو یشباهت نیچن افتنی. (497ص، 1ج، 1409، ریاثابن
 !؟است بوده چه یو ظرمن ازدو  نیا انیمالک وجه شباهت م که است
 یبرا ،رونیااز، بوده( س) نبیز حضرت همراه در مسیرهایی تا کوفه( ع) نیسر امام حس دیبدون ترد ـ4
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 یاامکان بر نیا کهآن حال !؟است رمتصو   یهیتوج چه، زهین یرو برآوردن سر و نگاه افکندن به سر  رونیب
ر سر چون که داشته وجود حضرت  .دهد امانج را یفعل نیچن دیدیم زهین یمرتبه بر رو نینخست یبرا را مطه 

 خسته هیحرو فیتضع سبب که نیا جمله از، داشته بار به ییامدهایپ و جی( نتاس) نبیحضرت ز فعلـ 5
 حضرت، (ع) سجاد امام نامساعد حال وجود با بود نیا بر قرار کهیدرحال، شدیم کودکان و زنان پردرد و
، 5ج، 1387، یطبر/ 244ص، 2ج، تایب، یعقوبی) بپردازد هادهیدداغ یخوارغم و یپرستار به( س) نبیز

 .(93ص، 2ج، 1413، دیمف /420ص
ت از هنوز اصجص   مسلمـ 6  چون، شود خارج خادمش تا ماندیم منتظر و است نشده مطلع خبر صح 
 ادیز ابن نزد بسا چه، ندیبب را زدنش صورت به خادمش خواستهینممسلم  و بوده مسلکیامو خادم ظاهرا

ه ،رونیااز، شود فاش اشیمذهب تیهو و به تبع نامطمئن بوده و در  یامو یگذاشتن به خادم که فردصح 
 .است یعرف ریغ و معقولریغ یامر شیخو صورت به زدن ،جهینت

 تیروا اقیس در کودکان به انیکوف اطعام تیروا لیتحل-2-3-5
 یدربند. است تأمل درخور که شده مطرح کودکان به انیکوفاطعام  اصجص   مسلم تیروا از یبخش در

که  تمداش حضوردر کوفه  نیحس قتل سال»: شرح نیبد است کرده نقل یتیروا زین فهیحذ از ابومخنف از
 یرمردیپ، دمیپرس نامش از، دمید جهاز بدون یشتر بر سواره یزن، شد کوفه وارد یرانیهمراه با اس یلشکر
: گفت ،دمیپرس گذشته او بر که یاتفاقات از و شدم کینزد او به .است نیحس خواهر کلثومام   نیا: گفت

 گوشم به یاسب ههیش یصدا ناگاه که بودم خواب به مهیخ در، بدان: گفت، هستم بصره اهل از: گفتم ؟یستیک
 پشت از، دمیکش ادیفر زنان با همراه .دمید صاحبش و نیز بدون یاسب ناگاه که کردم رونیب مهیخ از سر، خورد

از ملوک  یگفت: من ملک ؟یستیتو ک :گفتم او به...  دیرسیم گوش به بود دایناپ که یهاتف یصدا مهیخ
 به وفهک اهل: دیگو یراو، ... اباعبدالله یا ،من بر یوا، افتمیکشته  را او که نیحس یاری یبرا آمدم، انمیجن  

 هاآن ،است حرام ما بر صدقه انیکوف یا: برآورد ادیفر کلثومام  ، کردندیمو سه گردو اطعام  اخرم سه کودکان
 .(300ـ298صص، 3ج، 1415، یدربند) «... کردیم پرتاب نیزم به و گرفتیم کودکان دست از را

 158صص، 1408، المؤلفمجهول) گزارش  بدون سند از مقتل منسوب به ابومخنف نقل شده نیا ـ1
یحاجیصالح/ ، سراسر اثرتایب، یغرویوسفی.ک: ر، یمقتل و نهیزم در) است اعتبار و سند فاقد که (161ـ

 .(سراسر اثر، 1388، یآباد
 نیا در، است مهیخ بهاسب امام  دنیو رس )ع( امام شهادت یفضا حیمشتمل بر تشر کلثومام   تیروا ـ2
 یگرانن وجود با تنشپر ولحظات حساس  نیدر ا یاست که و شگفت .بردیخواب به سر م در کلثومام   هنگام
 یصدا دنینش دیبا، یو خواب رشیپذ فرض بر رسدیم نظر به. استخواب رفته  به، برادر بازگشت به نسبت
وابخ غلبه را خواب لیدل یدربند. است بوده خواب در اتفاقات نیا همه که میباش داشته باور زین را هاتف
 آن دراما  ؛(313ص، 3ج، 1415، یدربند) استراحت یبرا نه، است دانسته یزننهیس و هیپس از گر یآلودگ
 در را کلثومام حضور دست است که در دیگر تیروا دوبعالوه  ،ندارد یهموج   لیدل خواب، پرآشوب لحظه
، 1403، یمجلس/ 163ص، 1376، صدوق) کندیم اثبات، مهیخ سمت به راکبیب اسب دنیدو لحظه

 شده یمعرف)ع(  نیحس امام دختر کلثومام  ، گزارش نیا در نکهیاجالب  .(60ص، 45جو  322ص، 44ج
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 .است شده مشتبه یراو بر امر ایگو که
 ؛دینمایم دیبع اریبس ماما سپاه به انیجن   دنیرس رید امکان، انیجن   سرکرده با کلثومام   بر فرض مکالمه ـ3
 .معناستیب شانیا دنیرس رید و است متفاوت یعاد یهاانسان سرعت با کارها انجام در هاآن سرعت چراکه
، ینی)کل، است ریانکارناپذ یقتیحق یبر سادات هاشم «مستحب»و نه « واجب صدقه»گرچه حرمت ـ 4

 به صدقه حرمت از منظور، تیروا رشیپذ فرض بر و (63ص، 4ج، 140۷، یطوس/ 59ص، 4ج، 13۸۸
 تیروا اساس یوقت امابوده است؛  یطبق صدقه مستحب انیآنکه اطعام کوف حال ؛بوده واجب صدقه، کودکان

 اتیروا به نسبت یذهن فرضشیبا پ زین گزارش نیاکه  شودیم نیچن جهینت، است مناقشه قابل متعدد بنابر ادله
 زین/ 41ص، 2ج، 1413، صدوق) است شده داده نسبت کلثومام   به (ع)صادق امام تیروا جمله از مختلف

  (و...291ص، 1ج، 1362، صدوق/ 485ص، 2ج، 1409، یمغرب.ک: ر، باب نیا در
/ 242ص، 140۸، یحل  )یعیش و( 2۸۸ص، 11ج، 1414، یشامیصالح)یسن   متأخران یبرخ گرچهـ 5

م/ 219ص، 13۸5، یقرش/ 152ـ151صص، 30ج، تایب، یمرعشینیحس  ،سوکی از( 316ص، 2012، مقر 
)س(  نبیز حضرت هیکن کلثومام   که باورند نیبرا و اندکرده کیتشک کلثومام   یقیحق وجود در یاادله بنابر

م کتب مؤلفان شتریب ،گرید ییسو از و است  ،یبالذر) دانکرده نقل یاخبار گریهمد از ود نیا زیتما بر متقد 
، 3ج، 13۸5 ،ریاثابن/ 153ص، 5ج، 13۸۷، یطبر/ 231ص، 2ج، تایب، یعقوبی/ 402ص، 1ج، 139۷

مقاتل]جز  حالزبان هیپا بر نقل و یپردازداستان کردیرو با منابع   اما ؛(354ص، 1ج، 1413، دیمف/ 39۷ص
/ 84ص، 5ج، 1411، اعثمابن) نداهکرد نقلکربال  در کلثومام   زبان از یاندک یهاگزارش، [نییالطالب

ابن/ 190 و189ص، 1ج، 1375، یشابورینفتال/ 164 و 163ص، 1356، صدوق/ 119ص، تایب، یاصفهان
-هیو مرث انیراو یزبان حال عاطف تیمطالب حکا نیا شتریب ،رونیااز، (112ص، 4ج، 1379، شهرآشوب

 .معتبر و محکم نقل و نه است انیسرا
از آن سخن  ترشیپ که است[ کار]گچاصجص   مسلم تیبا روا مضمونهم فوق خبر عبارات شتریب ـ6

 سلمم خبر یبا محتوا یاست که به صورت ضمن موجود اراتیالزکامل در یقند ادیابوز از یتیرفت. اما روا
اُصون] کارهاگچ، )ع( نیحسهنگامه شهادت : دیگویم قندی .است مرتبط اصجص   ص   سحر وقت در[ اْلج 
 (.94ص، 1356، هیقولو)ابن ...دندیشنمی قبرستان در را جن   طائفه هایسرائینوحه

 یقند ادیابوز و داودبنمیحک ان مورد خدشه است.یو ضعف راو بودن مجهول خاطر به تیروا دسن
 ستا شده خوانده یواقفکتب وجود دارد که  یدر برخ یقندمروانادبنیز نام به یشخص گرچه است؛ فیضع

یم ثیحد ضعف بر زین خطاب بن سلمة ضعف(. 337ص، 1373 ،یطوس/ 172ص، 1365، ی)نجاش
 ینجاش (.458ص، 1342، یداودحل  ابن/ 187ص، 1365، ینجاش/ 66ص، 1364 ،یغضائرابن) دیافزا

 را او حال گرید یبرخو  (290ص، 1365، ی)نجاش مانده ساکت زین م[داالمقیاب] ثابت بن در مورد عمرو
 (.241ص، 1417، ی)حل   دانندیم یاختالف

 را تیروا نیا چون یبرخ که کرد مطرح توانیم کارهاگچ یسو از انیجن   یصدا دنیشن درباره یاحتمال
 اصجص   ممسل تیروا لیتفص اشجهینت که اندافزوده بدان یسخنان و اندپرداخته آن دادن بال و پر به، انددهید

آن را مرسل  تیروا نیا یدر ابتداحتی خود عالمه  .است یو بحار مجلس یحی[ در منتخب طرکار]گچ
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 .(114ص، 45ج، 1403، یمجلس)استخوانده 

 زدهمیقرن س سینو مقتل عنوان به یدربند لیتحل -2-4
 هب (یزنقمه«)ریتطب» یعزادار یبرا که شمرد توانیم را ییفقها معدود حاضر عصر تا یحیطر زمان از

/ 60ص، 1426، ینجف) اندکرده عنوان یمجلس را خود اعتماد هپشتوانو  اندکرده استناد «المنتخب» تیروا
، 1428، یرازیشینیحس؛ 97 و 94، 44ـ43صص، 9ج و 376ص، 5ج، 1427 و 168ص، 1425، یزیتبر

ه رغمیعل و رفتهیپذ را تیروا نیا صراحت به یدربند، انیم نیدر ا .(153ص، 1426 و 52ص  یپردازصح 
 گنانهم گرید از گرتررا بتوان مسامحه یو دیشا، سانینومقتل انیم در کرده است. انیرا ب یهاتیتوج، آن به

 آن یعقل چیه که دانسته موهون و سست اخبار از مملو را او فاتیتأل اکثر یعامل نیام چنانکه ؛دانست خود
 نگارش رغمیعل یو(. 88ـ87صص، 2ج، 1403، یعاملنیام) ستین آن منبع ینقل چیه و تابدیبرنم را

 لیتحل به ادنق   و خالق یذهن داشتن و معقوالت و حکمت با ییآشنا خاطرب، عاشورا در یلیتحل یمقتل
 از نقل نیچنهم .(111ص، 1380،یاری)اسفند است پرداخته عارضم اخبار نیب جمع تیفیک و هاگزارش
، 2ج، 1403 ،یطهرانآقابزرگ) یاوجاده یهاهنوشت و سنن ادله در تسامح قاعده بر هیتک با مجهول مجامع

 یتنکابن ،(258ـ257، صص1386 ،ی)نور ینور ثمحد   همانند یشمندانیاندکه  ( سبب شده279ص
نی)ام نیام دمحسنیس ،(279ص، 2ج، 1403 ،یطهرانآقابزرگ) یطهران ابزرگقآ( 108، صتایب ،ی)تنکابن

 کتاب نیا بر( 86ـ84صص، 1ج، 1386، ی)مطهر یهرمط یمرتض و( 88ص، 2ج، 1403 ،یعامل
 .کنند وارد یاریبس یرادهایا

یم... و یرزنیزنج و یزنقمه مانند ییهایعزادار به گذاشتن هصح   یبرا، ثیحداین  بارهدر یربندد
 شتبردا، شد یجار سرش از خون و شد مجروح که یاگونه به نبیز دنیکوب محمل به سر هیقض از»: سدینو
 خاک و صورت دنیخراش و یزننهیس و هالباس دنیدر و دیشد جزع مانند آن به هیشب و یفعل نیچن که شودیم
ل را بدن و صورت و ختنیر سر بر خاکستر و  محمد لآ بتیمص در جز، آن به هیشب امور گرید و کردن اندودگ 
 .رساندیم را آن استحباب، رهیس از استنباط بنابر بلکه ؛دالشهداءیس بتیمص در ژهیوبه، ستین زیجا( ص)

 قیقد ینگاه با اما، است اشکال محل و یسخت تینها در داد انجام( س) نبیز آنچه از شتریب به فتوا، یآر
ه ک ییخدا بوده و از آن جا تحج محضر در او فعل چون... ستین مترتب آن بر یاشکال که شودیم دهیفهم

 صمتع به نبیز که نیا چه، است حجت زین گرانید عمل به نسبت او ریتقر، است تفعل و قول معصوم حج  
ثه مقام از و بوده متصف زین  .(332ص، 3ج، 1415، یدربند) «است برده بهره زین عصمت لوت  یتال و محد 

 که دهدیم پاسخ نیچن نبیز فعل حرمت زین و اصجص   مسلم، تیروا یراو جهالت اشکال به ادامه در
 و (114ص، 45ج، 1403، یمجلس) است برگرفته یمعتبر کتاب از را خبر نیا که نموده حیتصر یمجلس

 و داده حکم( ع) نیامام حس یعزا در بدن به یرسانبیبه جواز آس یدربند .بود خواهد دییتأ به منزله نیا
و  سنگ و هاصورت و هانهیس به یزنلطمه به رانیپ بلکه و عهیش جوانان از یجمع اعصار در همه است معتقد

 نیا و انددهیشده و مجروح گرد یخون جار ،یشانکه از اعضا یبه حد   ؛اندخود پرداخته یبه سرها یزنآهن
 آنان یهاناله و هیگر به بلکه ؛اندنکرده جادیا یمنع که آن حال بوده مذهب و نید بزرگان محضر در افعال

 چنانکه ؛شودیاز آن برداشت نم یصادر شده و حرمت )ع( نمعصوما یسو از امر نیا که آن الصهخ...  افزوده
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 خدا و ردندکیم حرام را آن قطعا ،وگرنه رودینم اعضا و جان بر ضرر از ترس که است ییجا در مطلب نیا
 .(333ـ331صص، 3ج، 1415، یدربند) «است داناتر احکامش به

 یدربند یمبنا نقد -2-4-1
 گیرد:میمورد مداقه قرار در چند بخش مبنای دربندی 

 یمجلس به منبع عالمه یاعتباربخش -2-4-1-1
ر را خب نیا یق مجلسمحق  : »سدینویم یواست.  آورده یرو یهیتوج به تیروا نیا دییتأ یبرا یدربند

 عالمه منبع مورد در ترشیپ .(332ص، 3ج، همان) «خواهد بود دییتأ همنزلبه  نیبرگرفته و ا یاز کتاب معتبر
است که بدان معن بلکه ؛ستین آن اتیروا تکتک اعتبار منزله به یکتاب هر اعتبار ،رحاله به اما ؛شد بحث
ت بر یداللت اما، است نید یکل روح از برگرفته آن یکل یهاآموزه عتبار ا . مثالً ندارد آن اتیروا تکتک صح 
ت به مؤلفانش یحت که یعیش ییروا کتب گرید ای و «هیالفق حضرهیالمنکتاُب » ای «یکاف» کتاب  اتیروا صح 

 یو حت تصح   یعنام به، (3ص، 1ج، 1413، صدوق/ 24ص، 1ج، 1388، ینیکل) اندداشته اذعان آن
 ست.یآنها نموجود در  اتیروا یتمام تیحج  

 با را آن از چند ییهاگزارش، ندارد منتخب از یادکردی بحار از یموضع چیه در که یمجلس ،نیهمچن
ْعض   یف  » عبارات و از ببرد ینام آن از خواستهینم چون ایگو، کرده نقل خاص یریتعاب ات   ب  ف  ل   فاتیألت/ ُمؤ 

ا ن  اب 
ْصح  أ  ، أ  ْعض   یف   ُت یر  ة اْلُکُتب   ب  ر  ب   منتخب به یو دهدیم نشان ریاخ ریتعب .است کرده استفاده...«  و اْلُمْعت 

 را لیذ اتیروا شانیا که افتیدر توانیم منتخب یمحتوا و عالمه عبارات قیتطب با اما است؛ جسته اعتماد
: ضیمرت   غهیص از استفاده مانند یعبارات با منتها کرده نقل منتخب از، ستین یابیباز قابل منابع گرید در چون

 ،(185ـ184 صص، 1424، یحیطر/ 61ـ60صص، 45ج، 1403، ی)مجلس )س( نبیز سر ودنب مکشوف
، یحیطر/ 99ص، 45ج، 1403، ی)مجلس عاص بن دیسع بن عمرو طتوس امام یریدستگ به دیزی دستور
م گزارش، (423ص، 1424 ، 45ج، 1403، ی)مجلس )س(نبیز دنیکوبمحمل به سر و اصجص   ُمسل 

، 44ج، 1403، ی)مجلس )ع( حسینامام با سلمهام   یتگوگف، (465ـ464صص، 1424، یحیطر/ 114ص
، 45ج، 1403، ی)مجلس خود امیخ با ن )ع(یحس امام داعو گزارش، (425ص، 1424، یحیطر/ 301ص
/ 137ص، 45ج، 1403، یمجلس) یشام مرد با کلثومام   همکالم، (440ص، 1424، یحیطر/ 47ص
، 45ج، 1403، ی)مجلس)ص(  امبریپ طتوس)ع(  نیحس دهان لعاب دنیمک، (473ص، 1424، یحیطر
، 1403، ی)مجلس )ع( امام سر قابلم در دیزی با ینصران یوگوگفت، (54ص، 1424، یحیطر/ 314ص

/ 250ص، 45ج، 1403، ی)مجلس اشعار یبرخ ادهیز نقل، (63ص، 1415، یحیطر/ 189ص، 45ج
 ... . و (107ص، 1424، یحیطر
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 نقد وـ2 ث؛یاحاد یبندطبقه و یگردآورـ1 :استث قابل تصور هر محد   یدو کارکرد برا یبه طور کل
اصل  اهگ بلکه ؛ستااول بوده  کارکردنه تنها پرداختن به  «بحاراالنوار»در کتاب  یهدف مجلس .هاآن یبررس

 ینقل، یعقل نظراز  درخور توجه باشد و تواندیمکه از نظر او  بوده یثیاحادبرخی  یبررس و نقدبه  یتوجه و
 و 134، ص43و ج 280ص، 42ج، 1403، یمجلس.ک: ر، نمونه ی)برا باشد خدشه قابل یاقیس یحت و

بحار صرفا به  در یمجلس، داستیپ کهچنان و...(. گرچه280ص، 80جو  255، ص62وج 14ص، 50ج
 اول یهافصل به توجه با ،البته. است نکرده وارد هاآن بر ینقد ظاهرا پرداخته و ثیاحاد نقل جمع و، حفظ

 یمجلس نزد ثیاحاد اعتبار لیدل نیترمهم عهیش یعلما و محدثان به اعتماد، «بحاراألنوار» مقدمه دوم و
 مورد در یدیمف اطالعات انیب با و کندیم یمعرف را خود جامع مصادر و منابع شیخو مقدمه در یو، است

 اما ؛(46ـ26صص، 1ج، ی)مجلس کندیم گزارش اختصار به را هاآن بر شیخو اعتماد لیدل، هاآن از یبرخ
 اتیوار وجود لیدل به کندیمتالش  یو خود کهدارد  زین یاعتماد رقابلیغ منابعبحار  در یمجلسحال  نیبا ا
 گرید و ...(و25ص، 25جو  40، 32، 31، 10ص، 1ج، )همان ائمه لیاص اتیبا روا یناسازگار ای انهیغال

 یاست که و یدر حال نیا .(116ـ109صص، 1395، پور)ر.ک: قاسمدیننما ثیحد نقل هاآن از هاگزاره
 اما، (32و ،10صص، 1ج ،1403، یمجلس) رمعتمدیغ کتب یبرخ از نقل عدمبر  یخود مبن گفتهرغم یعل
، 11ج؛ 237 و 200ص، 6ج، )همان «األنوارمشارق» ر:ینظ ییهاکتاب، کندیم نقل یاتیروا آنها از باز

، 8ج ؛36ص، 6ج ؛29ص، 1ج، )همان «الخاطرهیتنب»، (40ص، 21جو  94ص، 14ج؛ 34 و 33ص
 .(215، 130، 93صص، 1ج، همان) «عةیالشرمصباح» و و...( 306، 162، 149ص

ت -2-4-1-3  «ت  نطح  »و مجهول بودن  معصوم ریفعل غ بودن یشرع حج 
ه موافقان ا یکیاست  ممکن  حکم استنباط جهت «رمعصومیغ» فعل دادن قرار حجت و ثیحد نیاز ادل 

ْت » واژهبودن  مجهول ،یشرع فعل مجهول  ،نیبنابرا، باشدث یدر حد «نهایب  نطحت ج  »در عبارت  «نطح 
به محمل  رایاختیب، نشد خودیخود ب از با (س) نبیز حضرت سرکه گردد  جهینت نیبه ا جنت  مُ  تلقی شود و

 یهیوجت نیچن تاب   عبارت گفتپاسخ  نیچن دیبا .بود خواهد ممکن آن از یفقه یحکم استنباط لذا، خورد
ب  » یلفظ نظر از چون، را ندارد

، شودینم داده نسبت نآ به مؤنث فعل و است رمذک  عنوان نائب فاعل  به «نیج 
ب  » توان گفت کهنمي آن بر اضافه

ان امک، ثینتأ کسب شرط رایز ؛است کرده ثیتأن کسب هیالمضاف   از «نیج 
 نسبت هیالبه مضاف که بتوان فعل مستند به مضاف را تجوزاً نیا و است مضاف یجا به هیالمضاف   ینیگزیجا
 .گفت خود شخص به محمل خورد توانینم و ستین یجار شرط نیا عبارت نیدر ا اما ،داد

 تاس یمطاوع و یمتعد   فعل بودن مجهول ،شودیمن توجه بدان بودن مجهول هیتوج در که گریدمهم  هنکت
م  »مثال  ؛(109ص، 1402، یندلسا/ 108ـ104صص، 1ج، 1402، حاجبابن)ر.ک:  ل  داد  ادی یبه معنا« ع 

ل»در باب  «علم»واژه  گاه و ردیگیفاعل قرار م نیگزیمجهول شده و مفعول جا گاه، است . ودریبکار م« تفع 
مُع ». است ملحوظ دو نیا انیم ییمعنا تفاوت  ادی دیز یعنی «د  یْ ز   م  ل  ع  ت  » اما، شد داده میتعل دیز یعنی «د  یْ ز   لِّ
م به میتعل مجهول. گرفت م   اگر یحت، دارد ازین معل   چه و ممعل   با چه «مل  ع  ت  » در اما، است مجهول دیز معل 
 نائب، است فاعل قتایحق هیالمسند   ونچ هدر بحث مطاوع ،یرونیبدکند. یصدق م «متعل  »، معلم بدون
 اعلف اگر یحت، است محفوظ هنوز فاعل به فعل نسبت مجهول فعل در ،گریبه عبارت د .شودینم گفته فاعل
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عل به ف نیب ینسبت ،به فرض اگر مطاوعه در اما کند؛ انیب را آن نخواهد ممتکل   ای باشد مجهول و نشده ذکر
 یریادگیعنوان نمونه فعل که به یاشده و تنها رابطه دهیپوش چشماز آن نسبت  گرید، فاعل وجود داشته باشد

. بود واهدنخ نظرمطمحنه  ایکه فاعل دارد نیاما ا ؛شودیم دهیسنج، مفعول بوده داشته ترشیپکه  یئیبا آن ش
 یاست که فاعل خارج نیاز ا فعل مطاوعه اعم  ، اوعه با فاعل قطع شدهمط فعل رابطه چون تعل   نیبه هم

م «د  یز م  ل  ع  ت  » نمونه. در خیر ایداشته باشد  م گاه و است معلم لهیوسهب «مل  ع  ت  » گاه: است قسم دو دیز تعل   تعل 
م ریغ از ابنر.ک:  ؛10/35:ونسی) ید  ه  ی   ن  أال  ا   ید  ه  ی  .ک: ر یقرآن نمونه مطالعه یبرا) باشدیم معل 

 .(108ـ104صص، 1ج، 1402، حاجب
اب به ب دیبا، «خورد محمل به حضرت سر» که شود اخذ معنا نیدب «نهایب  نطحت ج  »اگر  نکهیا جهینت

ح  »اما ، رودافتعال  د وت ثالثیئهیدر  «ُنط  سر حضرت را به چوب » که ستمعنا نیبدصورت مجهول به مجر 
 رتدر صومعتقدند  هیتوج نیا باورمنداناما  .ستین مشخص «کوباندن زدن یا» هرچند فاعل  ، «محمل زدند

به محمل را  شانیسر ا یکساینکه نه سر را زدند  «فاعل   ریمن غ»گاه و آحضرت ناخود، خواندن فعل مجهول
 داریپا لاشکا باز، باشد حضرت خود «نطح» فاعل است ممکن: شود گفته اشکال نیاسخ ااگر در پ .ه باشدزد

من »است که  نیمقصود اگشت دارد. اگر باز، قبل که اشکال شد معلوم ین معناماه به فرض نیا رایز ؛است
بدون فاعل باشد و  ایتواند با فاعل یم «مطاوعه» رایز، خواهد داشتمعنا  «مطاوعه» شود بامعنا  «فاعل   ریغ

 ،یزنجانیریشب.ک: ر) نزند یگرید ایبزند به محمل را  زینب)س( سر حضرت یگریاست که د نیاز ا اعم  
1394،https:/ /fa.mfeb.ir/9-1394/) ،ازحکم  استخراجمجهول بودن فعل و به تبع  یعااد   ،نیبنابرا 
  .ستین ثابت رمعصومیعمل غ

تا فعل  ستیتلو عصمت است؛ اما معصوم به عصمت نیتال یمقام یدارا گرچهس( ) نبیحضرت ز
 از پس سال کی) هسال هر، احکام استخراج در شانیا فعل تیحجبر فرض  نیچنهم. دت باشحج   شانیا

 زین گردد. یشرع یرا در عاشورا تکرار نکردند تا مستند حکم یعمل نیچن( بودند اتیح دیق در که عاشورا
 ضمن، تسین تکرار نیا یباورمند به یلزوم البته ننمودند. تیدر سر به محمل زدن تبع شانیاز ا گرید زنان

فعل  کیمستند واقع شدن  ثیاز ح اما، ندارد ساالنه تکرار به یازین[ رمعصومی]البته از غاط حکم باستن نکهیا
 کهنیا رگید نکتهکرد.  هیبدان تک توانینم یشرع یحکم به یبندیپا و استنباط جهت تیروا کی ازهم  آن

 ـ بود دخواه فانمکل   یبرا یشرع حکم مستند شانریو تقر فعل، قول که یکسان عنوان به ـ تیباهل عصمت
 اربکی انجام اقال ای افعال نگونهیا تکرار، باشد داشته یکاف اهتمام استحباب یدارا امور   به نسبت کندیم اقتضا

عدم  لیدل، یفعل نیچن احراز و قتحق   عدم اما ؛ردیگ قرارحکم  کیمستند  تواندیم معصوم کی از هم آن
 .اندداده قرار یشرع یحکم مستند یبرخ که است یاتیداللت روا

 نبیز حضرت فعل با یزنقمه انیم تفاوت جمله از کرد ذکر توانیم یدربند دگاهیرد د بر گرید یلیدال
 امام مطهر لبان بر چوب زدن و دیزی مجلس ژهیو به گرید یهاگاهیجا در حضرت فعل تکرار عدم ای و)س( 

 .پرداخت بدان گرید یمجال در توانیم که حسین )ع(

 عدم حرمت فعل-2-4-1-4
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 حال، شودینم برداشت آن از یحرمت و شده صادر)ع(  معصومان یسو از امر نیا که است آن بر یدربند
 با تیروا نیا اصل چون اما ،است کرده برداشت را حرمت عدم و کرده رها لیدل بدون را خود یادعا آنکه

 لذا ؛شودینم برداشتاز آن  زین استحباب ایو  تیحل، است خدشه محل   مذکور یهاپاسخ و یمبان به توجه
 حکم یرعش استنباط به گرید ادله از فحص با دیبا بلکه ؛ردیگ قرارفقها  یفتوا اساس تواندیمن تیروا نیا

 .کرد اقدام

 گیریجهینت
 :است روشیپ قیتحق ندیبرآ ریز موارد، شد آورده بحث مورد تیروا یابیارز در آنچه به توجه با 

ر سر تیرؤ هنگامه به)س(  نبیز حضرت دنیکوببه محمل  سر تیروا نهیشیپـ 1 ع( ) نیحس امام مطه 
 نور»تاب آن به ک سابقه یبازگردان در ییهایزنگمانه گرچه، گرددیبازم یحیطر «المنتخب» کتاب به کوفه در
 تیهو یبرا خاص یاخچهیمطرح شده که به خاطر عدم وجود تار ینیاسفرا «نیالحس مشهد یف نیالع
 تیروا ،نینابراب .بازگرداند ینیاسفرا به را تیروا نیا ین قائل آننخست توانینم، کتاب نیا یقیحق و یخیتار

 .ندارد خاص یانهیرید بحث مورد
 قراردادن اساس یبرا یعلم الزم   یهاتیصالح فاقد، «المنتخب» در یحیطر یگرتیروا روشـ 2

 حادثه یبرا عاطفه صرف. است)ع(  نیحس امام یبرا نینو یعزادار خلق جهت فیضع و مرسل یتیروا
 تأیید یبرا مناسب و الزم بستر نیز تیروا .بود نخواهد یتوجه ستهیشا و کنندهقانع لیدل عاشورا اندوهناک

 ار الزم هایشایستگی منبع نظر از هم و یمتن و یسند جهت از هم که چرا ؛ندارد رازنی به شیوه قمه اداریعز
 .کندینم احراز
اص مسلم نامـ 3  موجود ینگارتراجم و یخیتار، یرجال مصادر از کدامچیه در تیروا یراو تنها جص 

 یبرخ گرچه، است فیضع تیروا نیا، ثیالحد ةیدرا نظر از بودنش مهمل و جهالت خاطر به لذا ؛ستین
 واقع لقبو مورد تواندینم یلیدال به اما ،اندگرفته جهینت را او وثاقت، تیروا نیا در موجود اقیس واسطه به

 .شود
 نیا در اعتنا رقابلیغ یها)ع( از جمله گزاره نیحسدختر امام «هریصغ فاطمه» حضور، محمل وجودـ 4

 ییسو از و شده استناد محمل وجود به ییسو از ؛ندارد یسازگار موجود یخیتار اتیروا با که است تیروا
م به هم برهنه؛ شتران بر سوارشدن به گرید  یخیتار اتیروا هبا آنک شده هیتک فاطمه نام با یارهیصغ دختر با تکل 

 از فاطمه نام با گرید یدختر وجود یادعا .اندکرده ادی کرده ازدواج یجوان را)ع(  نیحسامام دختر فاطمه
 .ودشینم افتی یفیضع لیدل یحت اتیروا گرید در که بود خواهد متقن یلیدل ازمندین زین امام دختران

 یتابیب که یاتیروا با بوده بتیمص اوج هنگامه در چون، خون شدنیجار حد   به محمل به سر کوبشـ 5
حضرت  ییاز سو تیروا نیا موافقانوصف  نیا با ندارد. یارگساز، انددانسته عمل حبط سبب را بتیمص در
 .کنندیعصمت متهم م یفن به را شانیا ییسو از و اندکرده یلو عصمت معرفت  ی)س( را تال نبیز

امام  به و ترس تذل   انتساب، بتیمص بر صبر و ییتوانا عدم، قساوت به)ع(  نیحسامام ساختن هممت  ـ 6
 .کندرا دوچندان می گزارش نیا یمعنو رکاکت)ع( در اسارت  سجاد
 رفتهگ قرار زین یدربند مالفاضل نظرمطمح، است یزنقمه به قائالن مستندات از یکیکه  تیروا نیـ ا7
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، بحاراألنوار اتیروا اعتبار، یمجلس عالمه منبع به یاعتباربخش: بررسی شودتواند می محور چهار در که
 .یبعد معصومان یسو از بدن به یرسانبیآس و یزنضربه حرمت عدم و رمعصومیغ فعل تیحج
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