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Abstract
Imam Husayn’s martyrdom epic of al-Majlesi’s book, Behar al-Anvar,
the fact that most of the reports are reported by Abu- Mekhnaf in the
book of Sheikh Mofid, But the author Tried to collect other narratives
from narrative martyrdoms. In addition, it is afflicted with content disorder in a way that sometimes its accounts which provided the bases
for the shia scholars of contemporary century are inconsistent with the
definite historical facts or have stained the Imam’s honor. This article
tries with an analytical descriptive approach, the traditions first considered among the Ashura traditions and, in this way, put some of its
distorted criticisms at a gauge.
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روایات عاشورایی بحاراألنوار عالمه مجلسی در بوته نقد و بررسی

محسن رفعت

چکیده
مقتــل الحســین (ع) موجــود در بحاراألنــوار علیرغــم اینکــه در غالــب گزارشهــا
ارش ابومخنــف موجــود در کتــاب شــیخ مفیــد یکــی اســت ،امــا مؤلــف کوشــیده
بــا گ ـز ِ
َ
نســبت بــه گــردآوری روایاتــی دیگــر از مقاتــل روایــی روی آورد .ایــن مقتــل ضمــن
دربرداشــتن اخبــار متفــرد نســبت بــه دیگــر متــون روایــی ،در برخــی مــوارد بــا وقایــع
ّ
مســلم و یــا روایــات تاریخــی دیگــر ناســازگار بــوده و در مــواردی شــأن امــام معصــوم(ع)
و یــا خانــدان معصومــان (ع) خدشــهدار شــده بــه گونــهای کــه پایــه و اساســی بــرای
نقــل علمــای شــیعی در قــرن معاصــر شــده اســت .ایــن مقالــه میکوشــد بــا رویکــردی
توصیفــی -تحلیلــی ،روایاتــی را کــه نخســتینبار در میــان روایــات عاشــورایی جــای
گرفــت ،ارزیابــی نمایــد و از ایــن رهگــذر برخــی از هجمههــای تحریفــی آن را در ســنجه
نقــد ق ـرار دهــد.
کلیدواژهها
بحاراألنوار ،عالمه مجلسی ،مقتل الحسین (ع) ،روایات عاشورایی ،تحریفات.
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 .1بیان مسأله
نهضــت عاشــورا و قیــام امــام حســین (ع) واقعیتــی انکارناپذیــر در رأس هویتبخشــی و اصالــت
دادن بــه فرهنــگ امامیــه اســت .صرفنظــر از مراجعــه بــه روایــات صریــح معصومــان (ع)
پیرامــون ایــن واقعــه ،عظمــت و ســترگی ایــن رویــداد مهــم را میتــوان بــا تحلیــل زمینههــا،
چگونگــی ،چرایــی و پیامدهــای وقــوع آن را مــورد بررســی قـرار داده و از آن مشــق گرفــت .پــس از
واقعـهی عظیــم عاشــورا ســیل هجــوم نقــل اخبــار و ذکــر رخدادهــا و وقایــع آن حادثــه عظیــم ـ چــه
در بنــان و چــه در بیــان ـ بــه گفتــار و نوشــتار تبدیــل شــد؛ چـرا کــه حادثــه عاشــورا چنــان عظیــم
بــود کــه کمتــر کســی یافــت میشــد کــه در گســتره حکومــت اســامی آن را شــنیده و در مــورد
آن بــه بحــث و گفتوگــو ننشســته باشــد .از ای ـنرو ،پــس از حادثــه عاشــورا انبوهــی از اخبــار و
روایــات بیپایــه و اســاس بــه کتــب حدیثــی و تاریخــی راه یافــت کــه پاالیــش و آالیــش آنهــا بــه
تدریــج کار ســهل و آســانی نبــود.
تردیــدی نیســت کــه انگیزههــای سیاســی و اجتماعــی فراوانــی ب ـرای تحریــف عامدانــه ایــن
واقعــه از همــان آغــاز وجــود داشــته اســت کــه در رأس هم ـهی آنهــا ـ کــه سرمنشــأ بســیاری از
تحریفــات بــود ـ میتــوان بــه حاکمیــت جعلــی و اســتبدادی حــزب امــوی بــر ســرزمینهای
ً
اســامی بــه مدتــی نســبتا طوالنــی اشــاره کــرد .از جملــه اســباب دیگــر کــه ســبب تردیــد در مفــاد
حــوادث تاریخــی قبــل و بعــد ایــن نهضــت شــده و مانــع اظهــار نظــر قطعــی محققــان در مــورد
آن میشــود تضعیــف و تحریــف حقیقــت ایــن واقعــه و واقعیــت حقیقــی آن بــه وســیله عامــدان و
جاهــان اســت بــه گونـهای کــه ایــن نهضــت عظیــم در البــه الی ایــن نگارشهــا در هــم تنیــده و
بــه اســتهالک گرویــده اســت (ر.ک :صحتیســردرودی1386 ،ش23 ،ـ.)124
بــه همیــن جهــت و نیــز بــا نظــر بــه رویارویــی دو جبهــه ناهمگــون تحریفســاز و
تحریفســتیز در عرصـهی مواجهــه بــا ایــن رویــداد و ارائــه و ابـراز دالیــل مختلــف بـرای عملکــرد
خــود (بــرای مطالعــه بیشــتر ،ر.ک ،همــان60 ،ـ .)115تحلیــل تاریخشــناختی از ایــن واقعــه و
بررســی فقــه الحدیثــی روایــات مرتبــط بــا ایــن رویــداد ضــرورت مییابــد .بدیــن روی یکــی
از وظایــف محققــان بیتعصــب عرصــهی تاریــخ و احادیــث ،معرفــی چهــرهی ســره وخالــص
نهضــت عاشــورا و پیراســتن آن از طعنهــا و تحریفــات اســت؛ چ ـرا کــه ایــن واقع ـهی مهــم بــه
ســان هــر حادثــهی تاریخــی از ایــن آســیبها مصــون نمانــده اســت.
از مجموعــۀ چهــل مقتــل پیـشروی مــا 1،روایــات برخــی از حیــث ســند دارای اشــکال اســت،

 .1گفتنــی اســت ایــن چهــل مقتــل عــاوه بــر متــون روایــی دســته اول ،کتــب مناقــب و  ...را دربرمــی گیــرد (بـرای
 164مطالع ـهی بیشــتر در زمین ـهی اســامی ایــن مقاتــل ،ر.ک :رحمانســتایش1389 ،ش.)81 ،
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برخــی نیــز از لحــاظ متــن و محتــوا بــا اهــداف قیــام عاشــورا و انگیــزۀ امامحســین(ع) در تنافــی
اســت .یکــی از ایــن کتــب روایــی «بحاراألنــوار» اســت کــه عالمــه مجلســی آن را بــه رشــتهی
تحریــر درآورده اســت .ایــن کتــاب از دســترسترین کتابهایــی اســت کــه در حوزههــای
متعــدد مــورد مراجعــه افـراد مختلــف قـرار میگیــرد ،از ایـنرو تحقیــق در روایــات عاشــورایی آن
ضــروری مینمایــد .چــون در نــزد شــیعه بحاراألنــوار دارای جایــگاه ویــژهای اســت و روایــات آن
مــورد اســتناد یــا نقــد تاریخپژوهــان و حدیثپژوهــان قـرار گرفتــه و از دیگــر ســو ،اهمیــت واقعــه
عظیــم عاشــورا نشــان میدهــد کــه دقــت در قیــام امــام حســین (ع) از اهمیــت بسـزایی برخــوردار
اســت ،از ایـنرو ایــن کتــاب و روایــات آن نیازمنــد واکاوی دقیقــی اســت ،لــذا ضــرورت ایجــاب
میکنــد کــه روایــات ایــن کتــاب کــه گزارشهــای جامــع و ویــژهای در آن گــرد آمــده و حتــی
بخشــی از گزارشهــای کتــب متأخرتــر برگرفتــه از ایــن کتــاب اســت ،مــورد مداقــه ق ـرار گیــرد.
گفتنــی اســت ،م ـراد مــا از روایــات در اینجــا مــواردی اســت کــه فعــل معصــوم را گ ـزارش
میکنــد ،چـرا کــه روایــات تاریخــی کــه در حقیقــت حاکــی از فعــل معصــوم اســت کمتــر مــورد
ً
توجــه حدیثپژوهــان بــوده اســت تــا بــا اصــول نقــد حدیثــی مــورد ارزیابــی ق ـرار گیرنــد .غالبــا
برخــورد مورخــان بــا ایــن روایــات ،بــه صــورت ســبکهای تاریخپژوهانــه بــوده اســت .امــا
اینگونــه روایــات هــم بایــد بــا مالکهــای ســندی و متنــی و اصــول ارزیابــی حدیــث مــورد
نقــد روایــی ق ـرار گیرنــد .در ایــن میــان مســئله واقعــه عاشــورا اهمیــت خاصــی در تاریــخ تشــیع
دارد .بــه همیــن جهــت نیــز در معــرض دســتبرد حدیثســازان بــوده اســت ،لــذا ارزیابــی روایــات
ایــن واقعــه نیــز اهمیــت ویــژهای مییابــد .ایــن موضــوع بــه صــورت جامــع و بــا اصــول تحقیــق
آ کادمیــک تاکنــون انجــام نپذیرفتــه اســت.
از ای ـنرو مناســب بــه نظــر میرســد کــه در یــک پژوهــش علمــی ،ایــن روایــات در مقاتــل
مختلــف چــه مقاتلــی کــه مورخــان بــه نــگارش درآوردهانــد و یــا محدثــان تحریــر کردهانــد،
ً
بررســی شــوند .بنابرایــن ایــن تحقیــق بــه دنبــال کشــف تاریخــی نیســت بلکــه صرفــا روایــات
تاریخــی را بــا ابــزار حدیثپژوهانــه بــه دیــده نقــد نگریســته اســت.
مقالــه حاضــر ایــن مهــم را در میــان روایــات عاشــورایی بحاراألنــوار عالمــه مجلســی ،بــا
محوریــت پرســشهای ذیــل و بــا روش تحلیلــی ـ انتقــادی بــه بحــث نشــانده اســت :هــدف
عالمــه مجلســی از نقــل اخبــار شــاذ در حــوزه روایــات عاشــورایی چــه بــوده اســت؟ بــا ایجــاد
ارتبــاط میــان روایــات وی و دیگــر مورخــان و محدثــان ،چــه روایاتــی میتوانــد معرکــه آراء ق ـرار
گیــرد؟ علیرغــم عــدم صحــه گذاشــتن بــر روایــات بحــار ،دلیــل اســتفاده عالمــه از گــزارش
اهلسـ ّـنت چــه بــوده اســت؟ آیــا اســناد روایــات محــل بحــث ،قابلیــت انتســاب بــه مجلســی یــا
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گزارشگــران آن را دارد؟ اســتفاده عالمــه از کتــب فضیلتنــگاری در حــوزه روایــات عاشــورایی
بــا هــدف حفــظ و جمــع روایــات ،چــه آســیبهایی بــه حــوزه عاشــورا وارد ســاخته اســت؟ پیــش
از ایــن ،در مــورد تحریفــات روایــات عاشــورایی بــه صــورت مج ـزا و در قالــب کتــاب و مقالــه
تحقیقاتــی ارائــه شــده کــه از آن جملــه میتــوان بــه مقــاالت آقــای ّ
صحتیســردرودی و کتــاب
معرفــی و نقــد منابــع عاشــورا اشــاره کــرد .همچنیــن مقاالتــی بــا رویکــرد مشــابه ،نســبت بــه
برخــی منابــع عاشــورا بــه چــاپ رســیده اســت ،از جملــه:
 روایــات عاشــورایی الفتــوح ابناعثمکوفــی در میــزان نقــد و بررســی ،دوفصلنامــهحدیثپژوهــی ،شــماره ،3بهــار و تابســتان .1389
 روایــات عاشــورایی مقاتلالطالبییــن ابوالفــرج اصفهانــی در میـزان نقــد و بررســی ،فصلنامــهعلومحدیــث شــماره  ،76تابســتان .1394
 روایــات عاشــورایی أنســاب األشــرافبالذری در میــزان نقــد و بررســی ،فصلنامــهحدیثپژوهــی ،شــماره  ،16بهــار و تابســتان .1396
 روایــات عاشــورایی مقتــل شــیخ صــدوق در می ـزان نقــد ،فصلنامــه شــیعهپژوهی ،شــماره ،10بهــار .1396
 روایــات عاشــورایی کامــل الزیــارات در بوتــه نقــد ،فصلنامــه شــیعهپژوهی ،شــماره،12پاییــز .1396
امــا مقاتــل نیازمنــد واکاوی تکتــک روایــات بــه صــورت جزئــی میباشــد کــه البتــه ایــن
مقالــه بــه مقتــل موجــود در بحاراألنــوار اختصــاص یافتــه اســت؛ در پژوهشهــای نشــر یافتــه،
کتــاب یــا مقال ـهای بــا محوریــت بررســی روایــات عاشــورایی بحاراألنــوار و پاســخ بــه مســائل
مدنظــر ایــن پژوهــش یافــت نشــده اســت.
 .2عالمه مجلسی و مقتل الحسین (ع)
محمدباقرمجلســى از جملــه عالمــان شــیعی اســت کــه در عمر۷۳ســاله خویــش ،بیــش از
یکصــد کتــاب بــه زبــان فارســی و عربــی نوشــت کــه تنهــا یــک عنــوان آن بحاراألنــوار اســت
با۱۱۰جلــد و عنــوان دیگــر مــرآة العقــول در۲۶جلــد .بیــش از50کتــاب نیــز بــه او نســبت داده
شدهاســت (مــدرس1369 ،ش196 :۵ ،؛ ّ
حرعاملــی1385 ،ق ،248 :2؛ حســینیجاللی،
1422ق23 ،ـ .)26اولیــن و آخریــن تألیــف عالمــه را کتــاب األوزانوالمقادیــر یــا میزانالمقادیــر
(ســال1063ق) (طهرانــی1403 ،ق )319 :23 ،و کتــاب حقالیقیــن (ســال 1109ق :یکســال
پیــش از فوتــش) (همــان )98 :4 ،دانســتهاند ،جــز ایــن دو برخــی از تألیفــات دیگــرش عبارتنــد

 .1-2ساختار مقتل عالمه مجلسی
بــه طــور کلــی دو کارکــرد بــرای هــر محــدث قابــل تصــور اســت1 :ـ گــردآوری و طبقهبنــدی
احادیــث؛ 2ـ نقــد و بررســی آنهــا؛ کــه هــدف مجلســی در کتــاب بحاراالنــوار نــه تنهــا پرداختــن
بــه کارکــرد اول بــودهاســت ،بلکــه اصــل توجــه وی بــه نقــد و بررســی احادیثــی بــوده کــه از نظــر
او میتوانــد درخــور توجــه باشــد و از نظــر عقلــی ،نقلــی و حتــی ســیاقی قابــل خدشــه باشــد
(بـرای نمونــه ،ر.ک :مجلســی1403 ،ق280 :42 ،؛ 134 :43؛ 14 :50؛ 255 :62؛ .)280 :80
ً
گرچــه چنانکــه پیداســت ،عالمــه مجلســی در بحــار صرفــا بــه حفــظ ،جمــع و نقــل
ً
احادیــث پرداختــه و ظاه ـرا نقــدی بــر آنهــا وارد نکــرده اســت .البتــه بــا توجــه بــه فصلهــای
اول و دوم مقدمــه بحاراألنــوار ،اعتمــاد بــه محدثــان ،علمــا و مصنفــان شــیعه مهمتریــن دلیــل
اعتبــار احادیــث نــزد مجلســی اســت ،وی در مقدمــه خویــش منابــع و مصــادر جامــع خــود را
معرفــی میکنــد و بــا بیــان اطالعــات مفیــدی در مــورد برخــی از آنهــا ،دلیــل اعتمــاد خویــش
بــر آنهــا را بــه اختصــار گ ـزارش میکنــد (مجلســی1403 ،ق26 :1 ،ـ )46امــا بــا ایــن حــال
مجلســی در بحــار منابــع غیرقابــل اعتمــادی نیــز دارد کــه خــود وی تــاش میکنــد بــه دلیــل
وجــود روایــات غالیانــه یــا ناســازگاری بــا روایــات اصیــل ائمــه (همــان40 ،32 ،31 ،10 :1 ،؛ :25
 )25و دیگــر گزارههــا از آنهــا نقــل حدیــث ننمایــد (بــرای مطالعــه بیشــتر ،ر.ک :قاســمپور،
1395ش109 ،ـ )116ایــن در حالــی اســت کــه وی علیرغــم گفتــه خــود مبنــی بــر عــدم نقــل
از برخــی کتــب غیرمعتمــد (همــان )32 ،29 ،10 :1 ،از آنهــا روایاتــی نقــل میکنــد ،میتــوان
کتابهایــی ماننــد مشــارق األنــوار ُبرســی (همــان237 ،200 :6 ،؛ 34 ،33 :11؛ 94 :14؛
 ،)40 :21تنبیهالخاطــر (همــان29 :1 ،؛ 36 :6؛  )306 ،162 ،149 :8و یــا مصباحالشــریعة
(همــان215 ،130 ،93 :1 ،و  )...را مثــال زد.
امــا نکتــهی مهــم در امــر جمــعآوری احادیــث توســط عالمــه مجلســی عــدم تعصــب در
اســتفاده از منابــع اهلسـ ّـنت اســت .عالمــه مجلســی در حــوزهی حدیــث و روایــت ،آن انــدازه
تســلط داشــت کــه نــه تنهــا منابــع روایــی شــیعه ،بلکــه منابــع حدیــث اهلسـ ّـنت را نیــز مدنظــر
ق ـرار م ـیداد( ،ب ـرای مطالع ـهی مفصــل ایــن مؤلفــه ،ر.ک :عابــدی1378 ،ش )148 ،از ای ـنرو
ب ـرای اثبــات نظری ـهای کــه مطــرح میکــرد از روایــات شــیعیان و ســنیها اســتفاده میکــرد تــا
بــه نحــوی کامــل و تــام بحــث خــود را بپرورانــد (بـرای نمونــه ،ر.ک :مجلســی1403 ،ق25 :1 ،؛
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از :مرآةالعقــول ،الفوائدالطریفــة ،الوجیــزة ،حلیةالمتقیــن ،حیاةالقلــوب ،جالءالعیــون و ...
(امینعاملــی1403 ،ق ،183 :9ـ.)184
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106 :23؛ 230 :28؛ 171 :37و  )...از ایــن رو عالمــه مجلســی در مــورد اخبــار عاشــورا تنهــا
بــه اخبــار شــیعی اکتفــا نکــرده ،بلکــه میتــوان گفــت کتــاب بحاراألنــوار جامــع اخبــار شــیعی و
سـ ّـنی در مــورد عاشــور اســت.
بدیهــی اســت کــه هــدف عالمــه از نگاشــتن بحاراألنــوار حفــظ احادیــث شــیعه از خطــر
نابــودی بــوده ،احادیثــی کــه در کتابهــای مختلــف موجــود بــوده و امــکان داشــته در طــی قــرون
از دســت بــرود (موســویخمینی ،بیتــا286 ،ـ .)287هــدف عالمــه در قســمت مربــوط بــه امــام
حســین (ع) نیــز جم ـعآوری هم ـهی مطالــب چــه از ســنخ روایــات یــا غیــر آن بــوده ،از ای ـنرو
ً
از جهــت وجــود مجموع ـهای از روایــات ،میتــوان آن را تقریبــا شــبیه ترجمةاإلمامالحســین (ع)
ابنعســاکر در مجموعــه تاریــخ مدینــة دمشــق اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه ابنعســاکر فقــط
بــه نقــل احادیــث دربــارهی امامحســین (ع) پرداختــه؛ امــا عالمــه مجلســی گاه در کنــار نقــل
روایــات بــه توضیــح و تحلیــل برخــی مطالــب نیــز پرداختــه اســت ،بیآنکــه بــه نقــد روایــات و
گزارشهــا بپــردازد ،ماننــد بررســی علــم امــام ،وظایــف هریــک از ائمــه ،چرایــی قیــام امــام و ...
(مجلســی1403 ،ق150 ،145 ،105 ،98 ،72 :45 ،و.)...
گــزارش عالمــه بســیار مفصــل و در  28بــاب تنظیــم گردیــده و وی مطالــب و روایاتــی را
از زمــان پیــش از تولــد امامحســین (ع) تــا ســتم خلفــا بــر قبــر آن حضــرت گــرد آورده اســت.
دو جلــد از چــاپ جدیــد بحاراألنــوار یعنــی بخــش گســتردهای از جلــد  44و تمــام جلــد 45
دربــارهی امامحســین (ع) اســت (همــان174 :44 ،ـ394؛ 1 :45ـ .)409مجلســی ،نخســت
روایــت امالــی شــیخ صــدوق وپــس از آن مطالــب ارشــاد مفیــد و در ضمــن آن مطالــب اضافــی
از لهــوف ابنطــاووس ،مناقــب ابنشهرآشــوب ،مقتــل ســیدمحمدابوطالب ،مقاتلالطالبییــن
ابوالفرجاصفهانــی و مــروج الذهــب را نقــل میکنــد (همــان.)310 :44 ،
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه عالمــه هرچنــد در بحــار ،اســاس گــزارش خــود را بــر مقتــل
ابومخنــف بــه روایــت شــیخ مفیــد بنــا نهــاده اســت؛ امــا از نقــل دیگــر گزارشهــا ماننــد گـزارش
لهــوف ابنطــاووس و مناقــب ابنشهرآشــوب ،مقتــل ســیدمحمدبنابوطالب و روایــت امالــی
صــدوق دریــغ نکــرده و تــاش کــرده کــه ایــن گزارشهــا را بــا مقتــل ابومخنــف تلفیــق کنــد و
ضمــن اینکــه در ایــن میــان ،از گ ـزارش واقــدی ،ابنســعد و دیگــر گزارشهــا نقلــی نم ـیآورد
(حســینی1386 ،ش.)292 ،
روایــت عالمــه بــه دلیــل شــهرت و جایــگاه ویــژهی بحــار نــزد عمــوم شــیعه ،علیرغــم
انگیــزه نقــل عمومــی روایــات ،مــورد اعتمــاد واقــع شــده اســت و عالمــه ،مطالــب کتابهــای
لهــوف ،مناقــب و مقتــل سیدمحمدموســوی را بــدون هیــچ نقــدی گــرد آورده و ایــن ســبب تقویــت
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گمــان تأییــد ایــن روایتهــا از طــرف او شــده اســت .شــاید اگــر عالمــه در کنــار توضیــح ،تفســیر
و تحلیــل برخــی مطالــب ،بــه نقــد برخــی گزارشهــا نیــز میپرداخــت ،بســیاری از تحلیلهــای
چنــد بعــدی دربــارهی هــدف از قیــام و یــا علــم امــام حســین (ع) بــه شــهادت خویــش از میــان
میرفــت( .ر.ک :اســفندیاری1380 ،ش.)25 ،
بیشــتر منابــع عالمــه در نقــل ایــن روایــات ،کتــب پیشگفت ـه ودســتهای از روایــات مرســل
از کتابهــای غیرمعــروف اســت کــه بــه دلیــل نقــل در بحــار مشــهور شــدهاند (حســینی،
1386ش291 ،ـ )293کــه البتــه میتــوان نقــد ایــن منابــع را در کتــاب «معرفــی ونقــد منابــع
عاشــورا» نظــاره کــرد .و نکتـهی قابــل توجــه در مــورد روایــات بحــار آن کــه ایــن گـزارش مشــتمل
بــر روایــات صــادره از معصومــان و غیــر معصومــان اســت ،از ای ـنرو نمیتــوان گ ـزارش عالمــه
ً
مجلســی را صرفــا روایــی و صــادر شــده از معصــوم دانســت ،چـرا کــه بســیاری از وقایــع منقــول
برگرفتــه از کتابهایــی اســت کــه عالمــه آنهــا را بــه عنــوان کتــب معتبــره یــا کتــب مناقــب بــه
صــورت وجــادهای بــه دســت آورده اســت ،ضمــن اینکــه بخشــی از روایــات او برگرفتــه از منابــع
اهلسـ ّـنت بــوده (ب ـرای نمونــه ،ر.ک :مجلســی1403 ،ق344 ،199 :44 ،؛  )306 :45و البتــه
پیــش از ایــن ،گزارشهــای برخــی از ایــن منابــع دربــاره عاشــورا ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت (بــرای نمونــه ،ر.ک :رفعــت ،رحمانســتایش1394 ،ش169 ،ـ184؛ همــو1396 ،ش،
48ـ.)76
بــدون تردیــد مفصلتریــن گــزارش از عاشــورا ،بیشتریــن مطالــب تحریفــی را در پــی
خواهــد داشــت و از آنجــا کــه گــزارش عالمــه ،جامــع گزارشهــای پیشــین اســت ،مطالــب
آن نیازمنــد بازنگــری و درخــور بررســی اســت .تــاش ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه روایــات
عالمــه کــه نخســتینبار در متــون حدیثــی جــای گرفتــه را بــه نقــد بگیــرد؛ امــا روایــات ذیــل در
بحاراألنــوار ،در کتابهــای پیــش از او نیــز موجــود اســت ،روایاتــی ماننــد :عبداللهبنمســلم
نخســتین شــهید بنیهاشــم (همــان1403 ،ق321 :44 ،؛ کــه نخســتین گوینــده آن ابناعثــم در
الفتــوح اســت (1411ق)110 :5 ،؛ نوحهســرایی ّامالبنیــن در بقیــع و گریســتن مروانبنحکــم
(مجلســی1403 ،ق )40 :45 ،کــه نخســتین گوینــده آن ،ابوالفــرج اصفهانــی در مقاتلالطالبییــن
اســت (همــو ،بیتــا)90 ،؛ حمایــت اســب امــام از ایشــان بــا قتــل چهــل نفــر (مجلســی،
1403ق)57 :45 ،؛ کــه نخســتین گوینــده آن ابنشهرآشــوب ،در مناقــب آ لابیطالــب اســت
(1379ق)58 :4 ،؛ حضــور شــهربانویه در کربــا و خودکشــی او (مجلســی1403 ،ق)62 :45 ،؛
کــه نخســتین گوینــده آن :کاشــفی در روضةالشــهداء اســت (بیتــا،343 ،340 ،272 ،239 ،
 )369 ،344و ...
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 .2-2رویکرد عالمه مجلسی به قیام امام
مجلســی بــا تنظیــم بخشهایــی طوالنــی ماننــد «بــاب اخبــار اللهتعالــی وانبیــاءه ونبینــا
بشــهادته» (مجلســی1403 ،ق223 :44 ،ـ )268همنــوا بــا ابنطــاوس و ابننمــا بــه وضــوح
ایــن نکتــه را میرســاند کــه حرکــت امــام بــه ســمت شــهادت بــود (همــان98 :45 ،ـ ،100همــو،
1404ق .)123 :3 ،وی معتقــد اســت ائمــه علیرغــم علــم بــه واقــع ،بــر اســرار قضــا و قــدر
الهــی آگاهــی داشــتهاند ،امــا مکلــف نبودهانــد بــه اقتضــای قضــا و قــدر و علــم بــه واقــع عمــل
کننــد ،بلکــه در تکالیــف ظاهــری بــا ســایر مــردم شــریک بودنــد و ماننــد یــک مؤمــن و مســلمان
بــه تکلیــف الهــی عمــل میکردنــد (همــو1382 ،ش700 ،ـ )701امــا ایشــان چــارهای جــز قیــام
و شــهادت نداشــت ،چـرا کــه برایشــان قطــع حاصــل شــده بــود کــه یزیدبنمعاویــه در هــر حــال
حکــم بــه قتــل او داده اســت و تــا او را نکشــد آرام نخواهــد گرفــت (ر.ک :صحتیســردرودی،
1385ش381 ،ـ )388پــس شــهادت ،جایگزیــن اســارت و ذلــت و تــرور شــود بهتریــن اندیشــه
اســت (مجلســی1382 ،ش.)701 ،
 .3مطالب تأملبرانگیز و تحریفی بحاراألنوار
 .1-3اصابت تیر به تمامی اصحاب امام حسین (ع)
عالمــه مجلســی بــه نقــل از محمدبنابیطالــب میگویــد کــه پــس از تیرانــدازی عمربنســعد
هم ـهی لشــکریانش بــه ســوی یــاران امــام تیــر میانداختنــد و از اینــان کســی باقــی نمانــد کــه
تیــری بــه او اصابــت نکــرده باشــد (مجلســی1403 ،ق .)12 :45 ،ایــن روایــت اغراقگونــه
برخــاف گــزارش کســانی چــون کاشــفی در روضةالشــهداء اســت کــه ســرآمد گزارشهــای
اغراقآمیــز بــه شــمار مــیرود .کاشــفی مینویســد :بــه یکبــار مقــدار پانــزده هــزار ناکــس
تیرهــا بــر کمــان نهــاده از شســت رهــا کردنــد و قضــا را یکــی بــر آن حضــرت و مرکــب وی نیامــد،
تیرانــدازان خطــاکار منفعــل شــده بازگشــتند (کاشــفی ،بیتــا345 ،ـ.)346
بــر فــرض ّ
صحــت ایــن گفتــه ،منقــوالت دیگــری کــه در روایــات ثبــت شــده مبنــی بــر
دالوریهــای یــاران و اهلبیــت (طبــری1387 ،ق 439 ،430 :5 ،و )...بیمعنــا خواهــد بــود،
زی ـرا بدیهــی اســت کــه در اثــر اصابــت تیرهــای متعــدد بــه اصحــاب و اهلبیــت امــکان مبــارزه
بـرای ایشــان ّ
میســر نیســت و نیــز امــام بــا انبوهــی از مجروحــان و مقتــوالن رو بــه رو بــوده اســت؛
در ایــن صــورت نبــرد در نهایــت تــا ظهــر بــه پایــان میرســید .طبــق ایــن گفتــه ،خــود امــام در
معــرض ایــن تیرانــدازی بــوده و بایــد ایشــان در ابتــدای جنــگ نیــز مــورد اصابــت تیــر دشــمن
ق ـرار میگرفتــه ،در حالــی کــه در منابــع دیگــر چنیــن گزارشــی بدیــن ســبک و ســیاق نمییابیــم.

 .3-3مکیدن زبان و انگشتر امام حسین (ع) توسط علیاکبر (ع)
عالمــه مجلســی مینویســد ...« :ای پســرکم! زبانــت را بیــاور و شــروع کــرد بــه مکیــدن زبــان
علیاکبــر ،انگشــتر خــود را بــه او داد و فرمــود :ایــن را در دهــان خــود قـرار ده و بــه جنــگ دشــمن
بازگــرد کــه مــن امیــدوارم جــدت تــو را ســیراب خواهــد کــرد ( »...مجلســی1403 ،ق.)43 :45 ،
ً
اوال :داســتان مکیــدن زبــان و انگشــتر در منابــع دیگــر موجــود نیســت .البتــه شــبیه بــه روایــت
بحــار ،در الفتــوح مطلبــی قابــل بازیابــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه عباراتــی اعــم از مکیــدن زبــان
و انگشــتر در آن یافــت نمیشــود و تنهــا از بازگشــت موقتــی علیاکبــر (ع) از معرکــه پیــکار بــه
دلیــل رفــع تشــنگی ســخن بــه میــان آمــده اســت (ابناعثــم کوفــی1411 ،ق، .)114 :5دیگ ـران
نیــز مطلبــی شــبیه بــه روایــت ابناعثــم نقــل کردهانــد (مغربــی1409 ،ق153 :3 ،؛ ابننمــا،
1416ق69 ،؛ ابنطــاووس1348 ،ش113 ،؛ حسینیموســوی1418 ،ق )311 :2 ،امــا مجلســی
عباراتــی کــه رنــگ و بــوی عاطفــی دارنــد ،بــدان افــزوده اســت .ضمــن اینکــه در ابتــدای نقــل
خــود بــا تعبیر«قالــوا» و بــدون نقــل ســندی خــاص ،ایــن روایــت را گـزارش کــرده اســت.

روایات عاشورایی بحاراألنوار عالمه مجلسی در بوته نقد و بررسی

 .2-3اذن حضرت عباس (ع) برای رفتن به میدان و تناقض عبارات
عالمــه مجلســی مینویســد« :میگویــم :در برخــی نگاشــتههای اصحــاب مــا آمــده اســت
کــه عبــاس (ع) چــون تنهایــی امــام را دیــد ،بــه نــزدش آمــد و گفــت :ب ـرادرم! اجــازهی رخصــت
میفرمایــی؟ حســین (ع) بلنــد گریســت و گفــت :ای بـرادر! تــو صاحــب لــوای منــی ،اگــر بــروی
لشــکرم پراکنــده میشــود .عبــاس (ع) گفــت :ســینهام تنــگ گشــته و از زندگــی ملــول شــدهام »...
(مجلســی1403 ،ق.)41 :45 ،
ـت مرســل
چنانکــه محققــان کتــاب بحــار نیــز متذکــر شــدهاند (همــان )41 :45 ،ایــن روایـ ِ
کــه منبــع آن کتابــی مجهــول و ناشــناس اســت ،بــا روایــات دیگــر ناســازگار اســت (دینــوری،
1368ش257 ،؛ بــاذری1379 ،ق،201 :3؛ مفیــد1413 ،ق [اإلرشــاد] ،109 :2 ،و نیــز ،ر.ک:
فتالنیشــابوری1385 ،ش188 :1 ،؛ طبرســی1390 ،ق248 ،؛ ابنطــاووس1348 ،ق)117 ،
چـرا کــه همـهی اصحــاب امــام ،جــان خــود را در راه ایشــان باختنــد و عبــاس (ع) آخریــن کســی
اســت کــه همـراه بـرادرش حســین (ع) بــه شــهادت رســید ،از ایـنرو لشــکری وجــود نداشــت کــه
بنابرایــن ســخن پراکنــده گــردد .البتــه توجیهــی ب ـرای ایــن مطلــب مــیتــوان بیــان کــرد کــه امــام
حضــرت عبــاس (ع) را بــه مثابــه ی لشــکری مــیدانســت کــه فقدانــش در حکــم فقــدان لشــکر
ََ َ َ َ
اســت ،امــا ایــن توجیــه بــدون توجــه بــه معنــای «تفـ َّـرق عســک ِری :لشــکرم پراکنــده خواهــد شــد»
اســت ،حــال آن کــه بایــد بــه «از دســت دادن لشــکر» اشــاره مــیشــد.
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ً
ثانیــا :ســوای از اینکــه چنیــن رویــدادی را بــر فــرض صحــت ،کرامتــی بـرای امــام در نظربگیریــم،
توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز درخــور توجــه اســت کــه خشــکی موجــود در دهــان علیاکبــر (ع) کــه
ناشــی از پیــکار طاقتفرســا در آن بحبوحــه جنــگ بــوده ،ســبب میشــود کــه مکیــدن انگشــتر
و یــا زبــان اثــری نداشــته باشــد ،چ ـرا کــه فقــدان ب ـزاق دهــان باعــث میشــود ،احســاس مکــش
توســط زبــان صــورت نگیــرد ،لــذا خشــکی در تمامــی فضــای دهــان فراگیــر میشــود.
 .4-3زدن دوازده ضربه به بدن امام و جدا ساختن سر ایشان توسط شمر
عالمــه مینویســد« :امــام پــس از اینکــه خندیــد بــه شــمر فرمــود :م ـرا میکشــى و نمیدانــى
ً
کــه هســتم؟ شــمر گفــت :مــن تــو را کامــا میشناســم .مــادر تــو فاطمــه زه ـراء ،پــدرت علــى
مرتضــى ،جـ ّـد تــو ّ
محمــد مصطفــى (ص) و دشــمن تــو علــى اعلــى اســت ولــى مــن بــا ایــن
اوصــاف تــو را میکشــم و هیــچ باکــى نــدارم .ســپس آن جنایــت کار تعــداد دوازده ضربـت بــه او
زد و ســرش را جــدا کــرد» (همــان1403 ،ق.)56 :45 ،
بنابــر منابــع متقــدم موجــود ،گفتوگوهایــی میــان امــام و شــمر صــورت پذیرفتــه ،از نظــر
ســیر طبیعــی و رونــد عــادی جنــگ غیــر معقــول اســت ،زیــرا نهایــت تصــوری کــه میتــوان
نســبت بــه وخامــت حــال امــام داشــت ایــن اســت کــه هنگامیکــه ســنان (بــاذری1379 ،ق،:3
203؛ مســعودی1409 ،ق62 :3 ،؛ طبــری1387 ،ق،453 :5؛ ابناثیــر1385 ،ق )78 :4 ،یــا
شــمر (مفیــد1413 ،ق )112 :2 ،بــر روی ســینه ،قصــد جــان امــام میکنــد ،ایشــان در لحظــات
پایانــی خــود میتوانــد چشــمش را بــا حالــت بیرمــق ،بــاز و ســپس فــرو بنــدد ،بنابــر منقــوالت
ایــن مقاتــل کــه جــزء منابــع متقــدم در ایــن عرصــه بــه شــمار میرونــد ،میتــوان ایــن رویــداد
را چنیــن بیــان کــرد کــه ســر امــام را بــه صــورت زنــده و ســالم از بــدن جــدا نمودنــد ،چــون در
مقاتــل معتبــر و قدیمــی از جزئیاتــی بدیــن شــکل مطلبــی بیــان نشــده اســت .در حالــی کــه از نظــر
عرفــی چنیــن امــری امکانپذیــر نخواهــد بــود ،لــذا اصابــت تیرهــای بیشــمار بــه بــدن امــام ایــن
تــوان را از ایشــان گرفتــه تــا مکالماتــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود .بــه عنــوان نمونــه طبــری و دیگـران
مینویســند« :چــون شــنيد كــه مىگفتنــد :حســين كشــته شــد» جانــى گرفــت ،كاردى داشــت،
شمشــيرش را گرفتــه بودنــد ،بــا كارد خويــش مدتــى بــا آنهــا جنگيــد ،آنگاه كشــته شــد» (طبــری،
1387ق453 :5 ،؛ ابناثیــر1385 ،ق79 :4 ،؛ ابنطــاووس1348 ،ش .)112 ،ایــن مطلــب بــه
طــور ضمنــی نشــان میدهــد کــه امــام پیشتــر بــه شــهادت رســیده و مجالــی ب ـرای گفتوگــو
باقــی نمانــده بــود .امــا نهایــت امــر آن اســت کــه در قائــل ایــن مکالم ـهای کــه عالمــه مجلســی
حکایــت کــرده تردیــد کــرد کــه چــه کســی ایــن گفتوگــو را حکایــت کــرده اســت؟!

 .6-3داستان شیر و فضه
َّ
عالمــه مجلســی گویــد« :ادریسبنعبدالل ـهاودى روایــت میکنــد هنگامــى کــه امامحســین(ع)
شــهید شــد و آن گــروه تصمیــم گرفتنــد جســدش را پایمــال ســم ســتور نماینــد ،فضــه بــه حضــرت
زینــب (س) گفــت :وقتــى کشــتى ســفینه (غــام حضــرت رســول (ص)) شکســت و او داخــل
جزیــرهاى گردیــد و نــاگاه بــا شــیرى مواجــه شــد ،گفــت :اى شــیر! مــن غــام پیغمبــر اســامم.
آن شــیر در مقابــل او همهمــه کــرد تــا اینکــه راه را بــه وى نشــان داد و خــود آن شــیر در یــک
طــرف ایســتاد .تــو بــه مــن اجــازه بــده تــا بــروم آن شــیر را از ایــن منظــورى کــه ایــن گــروه بـراى
فــردا دارنــد آگاه نمایــم .فضــه نــزد آن شــیر رفــت و گفــت :اى ابــا الحــارث! وقتــى آن شــیر ســر
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 .5-3مکشوف بودن سر حضرت زینب (س) و فاطمهی صغری (س)
عالمــه در بخشــی مینویســد« :مؤلــف گویــد :در بعضــى از کتــب دیــدم کــه فاطمــه صغــری
میگویــد ... :دیــدم مــردی مــرا دنبــال کــرد و مــن از خــوف او از خــود بیخــود شــدم ،نــاگاه
دیــدم کعــب نیــزه در میــان کتــف مــن قـرار گرفتــه! مــن بــه صــورت بــه روى زمیــن ســقوط کــردم
 ...مــن همچنــان غــش کــرده بــودم .نــاگاه دیــدم عمـهام نــزد مــن آمــد و گریــان میگویــد برخیــز
تــا برویــم ،مــن نمیدانــم بــر ســر دخت ـران و ب ـرادر علیــل تــو چــه آمــده اســت ،مــن برخاســتم
و گفتــم :اى عمــه؟ آیــا پارچ ـهاى هســت کــه مــن ســر خــود را از نظــر بیننــدگان بــه وســیله آن
بپوشــانم؟ فرمــود :دخترجــان! عمـهات هــم مثــل تــو اســت .مــن نــگاه کــردم و ســر او را نیــز بــاز
دیــدم ،پشــت او بــه وســیله ضربــه ســیاه شــده بــود ( »...مجلســی1403 ،ق60 :45 ،ـ.)61
ً
ثانیــا :در هیچیــک از منابــع روایــی اولیــه ،نامــی از دختــری بــه نــام فاطمــه صغــری و یــا بــا
نامــی دیگــر دیــده نشــده اســت ،مگــر اینکــه دختــری کــه رقیــه لقــب گرفتــه ،نــام فاطمــه صغــری
را بــر او صــادق بدانیــم .محتمــل اســت م ـراد از فاطمهصغــری ،فاطمــه دختــر امامحســین (ع)
باشــد ،مـراد از فاطمــه کــه در مجلــس یزیــد یــا عبیداللــه حضــور داشــته نیــز محــل بحــث اســت
(طبــری1387 ،ق ،464 :5؛ مفیــد1413 ،ق[اإلرشــاد] ،121 :2؛ فتالنیشــابوری1375 ،ش،
191 :1؛ طبرســی1390 ،ق254 ،؛ همــو1403 ،ق ،310 :2؛ ابناثیــر1409 ،ق ،86 :4؛
ابنطــاووس1348 ،ق187 ،؛ ابننمــا1406 ،ق100 ،؛ بحرانــی1413 ،ق )436 :17 ،کــه البتــه
بنابــه نقــل ابناثیــر از ســکینه بزرگتــر بــوده اســت (ابناثیــر1409 ،ق،.)86 :4
ً
ثالثــا :فاطمهصغــری ســر عمــه خــود را بــه همـراه پشــت او کــه بــه وســیله ضربــه ســیاه شــده
اســت را نیــز میبینــد ،ایــن مطلــب یعنــی عــاوه بــر ســر ،پشــت بــدن ایشــان نیــز بــدون پوشــش
مانــده اســت و ایــن نکتــه درخــور تأمــل اســت!
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خــود را بلنــد کــرد ،فضــه گفــت :آیــا میدانــى ایــن گــروه فــردا میخواهنــد چــه عملــى بــا جســد
حســین (ع) انجــام دهنــد؟ تصمیــم دارنــد پشــت او را پایمــال ســم ســتور نماینــد .آن شــیر آمــد و
دسـتهاى خــود را روى جســد مقــدس حســین (ع) نهــاد .وقتــى آن گــروه آمدنــد و بــا ایــن منظــره
مواجــه شــدند ،ابنســعد گفــت :ایــن یــک نــوع فتنـهاى اســت ،مبــادا آن را برانگیزیــد بــر گردیــد!
آن گــروه برگشــتند» (مجلســی1403 ،ق169 :45 ،ـ.)170
 .1منبع چنین روایتی ،کتاب کافی است .سند روایت به شرح زیر است:
َّ
َ ُ َ ْ َ َ ُّ َ َ
َ
ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ
ُ
َ
َ
ْ
ــالَ :ح َّدثنــا ع ْبدالله ْب ُنإدر َ
َُ َ
یــس
یبوأبوس ِع ٍیدالشــج ق
ِ ِ ِ
َ َ«الحس ْــینبن ْمحَم ٍد ق َّــال ْ َحدث ِنــی أبوکر ٍ
َ
ْ
ْ
ــهال ْو ِدی»:
یــه ِإد ِریسب ِنعب ِدالل ِ
عــن أ ِب ِ
الــف -نــام صحیــح حســینبنمحمد «حســینبناحمدبنعبداللهمالکی» اســت کــه بــه نظــر
میرســد شــیعی نباشــد (خطیببغــدادی1417 ،ق،.)4 :8
َ
ب -نــام َ
ب از قبیلــه ه ْمــدان و کوفــی اســت .وی ســنی
ابوکریــب محمدبنعالءبنکریــ 
مذهــب و حدیثــش از نظــر اهلســنت مقبــول اســت .وی در ســال 248هجــری وفــات کــرده
اســت (ابنعســاکر1415 ،ق،52 :55ـ59؛ ذهبــی1413 ،ق394 :11 ،؛ شوشــتری1419 ،ق،
.)419 :9
ّ
ج -ابوســعید األشــج :وی عبداللهبنســعیدبنحصینکوفی اســت کــه در ســال 257هجــری
وفــات کــرد .نســایی و ابوحاتــم وی را توثیــق کردهانــد (ناطقبالحــق1422 ،ق.)611 ،
د -عبداللهبنإدریسبنیزیدبنعبدالرحمنکوفــی ،متوفــی 192هجــری اســت و بــا امیرمؤمنــان
دشــمنی میکــرده اســت (همــان629 ،؛ خطیببغــدادی1417 ،ق،422 :9ـ.)427
ّ َ
هـــ -إدریسبنعبداللــهاألْو ِدی :نــام صحیــح وی ادریسبنیزیدبنعبدالرحمــان األودی اســت.
شــیخ طوســی وی را در زمــره اصحــاب امــام صــادق (ع) آورده اســت (طوســی1373 ،ش )162 ،وی از
ابانبنتغلــب هــم روایــت میکنــد (مـ ّـزی1406 ،ق299 :2 ،ـ .)300از ای ـنرو وفــات وی حــدود
نیمــه قــرن دوم هجــری اســت .ایــن نقــل از نظــر علــم رجــال ضعیــف شــمرده میشــود ،نیــز از
وفــات اولیــن راوی یعنــی ادریسبنعبداللــه تــا واقعــه کربــا حــدود یــک قــرن فاصلــه اســت و
حداقــل دو واســطه در ایــن میــان از قلــم افتــاده اســت .پــس ایــن نقــل مرســل اســت و ســند تــا
زمــان ایــن واقعــه ،متصــل نیســت .ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه صــرف ضعــف ســند نمیتوانــد
بــه متــن خدشــه وارد کنــد .بلکــه ممکــن اســت متنــی ســالم بــا ســندی مخــدوش یــا بــه عکــس
متنــی دارای مشــکل بــا ســندی صحیــح باشــد کــه شــواهد ایــن دو مــورد بســیار اســت.
 .2غــام پیامبــر (ص)« ،ســفینه» اســت و لقــب وی بــه شــمار مـیرود کــه  21اســم بـرای وی
برشــمردهاند« ،قیس»یکــی از آن نامهاســت (عســقالنی1415 ،ق، .)111 :3در زندگــی ســفینه
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همــه از مواجهــه وی بــا شــیری ســخن گفتهانــد .عبدالــرزاق نوشــته اســت کــه وی در روم ســپاه را
گــم کــرد یــا اســیر شــد ولــی فـرار کــرد .بــه دنبــال لشــگر میگشــت کــه بــه شــیری برخــورد و بــا
شــیر چنیــن ســخن گفــت :ای شــیر مــن مــوالی رســولالله (ص) هســتم و چنیـنو چنــان شــدهام
 ...شــیر رام شــد و تــا زمانــی کــه ســفینه بــه لشــگر رســید ،هم ـراه او بــود (صنعانــی ،بیتــا:11 ،
 .)281در برخــی نقلهــا شــبیه آنچــه در کافــی آمــده ،نوشــتهاند کــه کشــتیای کــه ســفینه در
آن بــود شکســت و بــه ســبب پــاره تخت ـهای خــود را بــه ســاحل رســاند و بــه شــیری برخــورد ...
(ابناثیــر1409 ،ق ،.)259 :2
اشکاالت موجود در متن به شرح ذیل است:
ّ
الــف -فضــه در ایــن نقــل کســی اســت کــه بــا شــیر ،دمخــور گشــته و از او خواســته تــا مانــع
تاختــن دشــمنان بــر بــدن امــام شــود .اشــکال ایــن اســت کــه در هیــچ گزارشــی ،جــز ایــن نقــل،
ّ
حضــور فضــه در کربــا نقــل نشــده اســت؛ در مــورد فضــه جــز شــخصیتی کــه خادمــه حضــرت
زهــرا (س) بــه شــمار مــیرود (ابنشهرآشــوب1379 ،ق361 :2 ،؛ مجلســی1403 ،ق:30 ،
 )293شــخص دیگــری گـزارش نشــده اســت؛ هرچنــد در تاریــخ اهــل بیــت ،شــخصیت دیگــری
از فضــه یافــت نمیشــود؛ از ای ـنرو حضــور چنیــن شــخصی در کربــا نفــی میشــود.
ب -آیــا شــیر در کربــا همــان شــیری اســت کــه بــا ســفینه برخــورد کــرده اســت؟ از ترجمــه
مرحــوم کمــرهای کــه در ذیــل نقــل کافــی آورده (کلینــی1388 ،ق، )343 :3مشــخص میشــود
ایشــان شــیر در کربــا را غیــر از آن شــیر ســفینه دانســته اســت؛ امــا از ظاهــر عبــارت پیداســت کــه
ـیر در ســرزمین
ایــن شــیر همــان شــیر ســفینه اســت .در اینجــا ســؤالی مطــرح اســت کــه آن شـ ِ
روم کــه ســالیان متمــادی از آن زمــان گذشــته ،چگونــه بــه کربــا رســیده اســت و منبــع اطــاع
فضــه از حضــور شــیر ســفینه در کربــا چــه بــوده اســت؟
ج -فضــه بــه شــیر میگویــد« :میدانــی فــردا بــا اباعبداللــه (ع) چــه خواهنــد کــرد؟» در
نقلهایــی کــه از تاختــن دشــمن بــر بــدن امــام آمــده اســت ،از «فــردا» (یعنــی روز پس از عاشــورا)
ســخنی بــه میــان نیامــده اســت؛ بلکــه ظاهــر یــا صریــح عبــارات آن اســت کــه بالفاصلــه پــس
از شــهادت امــام تصمیــم گرفتنــد و همــان هنــگام هــم ایــن تصمیــم را عملــی کردنــد (ابناثیــر،
1409ق،.)499 :1
د -بنابــر نقــل مــورد بحــث ،شــیر مانــع تاختــن اســبان بــر بــدن امــام شــد و تصمیــم دشــمنان
بــا شکســت مواجــه شــد؛ امــا در نقلهــای روایــی دیگــر از عملــی شــدن ایــن تصمیــم ســخن
گفتهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه عالمــه مجلســی روایــت کلینــی را پذیرفتــه و روایــات دیگــر
را نمیپذیــرد .دلیــل ایشــان ایــن اســت کــه هــدف دشــمنان ،پنهــان مانــدن ایــن معجــزه اســت؛
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از ای ـنرو اســب تاختــن را مطــرح کردهانــد و شــاید بــه دلیــل همیــن اکاذیــب بــوده کــه ابنزیــاد،
صلـهی اندکــی بــه آنــان داد (مجلســی1404 ،ق، .)371 :5عالمــه در بخشــی دیگــر مینویســد:
«بــه اعتقــاد مــن مطابــق روایتــى کــه از کافــى نقــل خواهیــم کــرد ،آنــان موفــق بــه انجــام چنیــن
کارى نشــدند» (همــو1403 ،ق.)60 :45 ،
ً
ولــی ظاه ـرا نمیتــوان بــه ســخن عالمــه مجلســی ملتــزم شــد؛ چ ـرا کــه نقلهــای مخالــف
نقــل کلینــی بســی بیشــتر اســت .از ای ـنرو نمیتــوان بــر ایــن نقــل منحصــر اکتفــا کــرد ،تاختــن
بــر بــدن امــام بــه گون ـهای مشــهور بــوده اســت کــه در قــرن پنجــم هجــری کراجکــی در کتــاب
ّ
َ
«بنوالسـ ْـرج» یــاد میکنــد و مینویســد :اینــان فرزنــدان کســانی
«التعجــب» از کســانی بــا عنــوان
هســتند کــه اسبانشــان را بـرای پایمــال کــردن بــدن امامحســین (ع) زیــن بســتند و برخــی از ایــن
اســبان بــه مصــر رســیدند و نعلهایشــان را از ســم اســبان کندنــد و ب ـراى تبــرک بــه در خانههــا
کوبیدنــد و ایــن کار ناهنجــار شــیوهی آنهــا گردیــد تــا اینکــه ماننــد آن نعلهــا را ســاختند و بــر
در بیشــتر خانههــا کوبیدنــد (کراجکــی1421 ،ق116 ،ـ.)117
دلیــل دیگــر ب ـرای نقــد کالم عالمــه مجلســی ایــن اســت کــه ســخن ایشــان صــرف یــک
احتمــال اســت و در تاریــخ نمیتــوان بــه صــرف احتمــال ،واقعــهای را انــکار کــرد بــا وجــود
اینکــه نقلهــای مخالــف ایــن احتمــال از شــیعه و ســنی اســت .نیــز بایــد افــزود کــه اگــر ایــن
معجــزه از ســوی دشــمنان پنهــان مانــد ،چ ـرا برخــی از دشــمنان در ســند ایــن روایــت حضــور
ّ
دارنــد .گذشــت کــه عبداللهبنإدریــس از دشــمنان امیرمؤمنــان (ع) اســت و راوی همیــن واقعــه
بــه شــمار میآیــد و دیگــر اینکــه بســیاری از اتفاقــات عجیــب ماننــد ســخن گفتــن ســر امــام و ...
را همیــن اف ـراد نقــل کردهانــد و عالمهمجلســی انــدک بــودن جایــزه ابنزیــاد را بــه همیــن اســب
ســواران شــاهدی بــر مدعــای خــود گرفتـه اســت؛ ولــی بایــد گفــت کــه ایــن شــاهد نمیتــوان بــا
آن همــه دالیــل روشــن معارضــه کنــد و ممکــن اســت ابنزیــاد بــه دلیــل دیگــری کــه مــا از آن
بیاطالعیــم جایــزهی اندکــی بــه آنــان داد نــه بــه دلیــل دروغگویــی آنــان.
 -3شــهید مطهــری در مــورد شــیر و فضــه کــه در کتــاب شــریف کافــی (کلینــی1388 ،ق،
 ،465 :1ح )8نیــز نقــل شــده ،مینویســد« :در منتخــب طریحــی (1424ق )322 ،و اســرار
الشــهادة دربنــدی (1415ق147 :3 ،ـ )149از یــک مــرد اســدی نیــز نقــل شــده کــه شــبها
شــیری میآمــد و عاقبــت معلــوم شــد کــه آن شــیر ،علیبنابیطالــب اســت» (مجاهــدی،
1386ش .)160 ،ایــن داســتان در موضعــی دیگــر در بحــار بــه تفصیــل بســیار نیــز نقــل شــده کــه
نوح ـهی زنــان جـ ّ
ـن نیــز در آن مطــرح شــده اســت (مجلســی1403 ،ق193 :45 ،ـ.)194
4ـ صاحــب ناســخ التواریــخ ،ماجــرا را داســتانپردازانهتر و مفصلتــر نقــل کــرده ،مینویســد:

 .7-3رأس امامحسین (ع) درون طشتی از طال نزد یزید
عالمــه مجلســی مینویســد« :ســر مقــدس امامحســین (ع) را در میــان یــک حقــه نهــاده و بــر
یزیــد وارد شــدند .مــن [سهلبنســعد] نیــز بــا آنــان وارد شــدم ،یزیــد بــا تاجــی یاقوتــی بــر ســر،
فــراز تخــت نشســته بــود .گــروه زیــادى از بــزرگان قریــش در اطــراف او بودنــد .نیــزهدارى کــه
َّ ً
َ
ي ِفضــة
حامــل ســر حســین (ع) بــود در حالــى وارد شــد کــه ایــن اشــعار را میخوانــد«ْ :و ِقـ ْـر ِرك ِابـ 
َ
ّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
الم َحج َبــا»...؛ یزیــد گفــت :اگــر میدانســتى او بهتریــن مــردم بــود
َو ذ َهبــا* أإنــی قتلــت الم ِلــک
پــس چ ـرا وى را کشــتى؟ گفــت :امیــدوار بــودم از تــو جایــزه بگیــرم .یزیــد دســتور داد تــا گــردن
او را زدنــد و ســر از بدنــش جــدا کردنــد .ســپس ســر مقــدس امامحســین (ع) در میــان طشــت طــا
نهــاد ه شــد و یزید میگفــت :یــا حســین روزگار را چگونــه دیــدى؟!» (مجلســی1403 ،ق.)128 :45 ،
ً
اوال :منبــع ایــن نقــل از جملــه مصــادر روضةالشــهداء نیــز هســت کــه گویــا تــاش زیــادی
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«بــه نقــل مــردی از قبیلــه بنیاســد ،پــس از آنکــه حســینبنعلی (ع) و اصحابــش شــهید
شــدند و ســپاه کوفــه از کربــا کــوچ کــرد ،هــر شــب شــیری از ســمت قبلــه میآمــد و بــه قتلــگاه
کشــتگان میرفــت و بامــدادان برمیگشــت .یــک شــب مانــد تــا ببینــد قصــه چیســت؟ دیــد آن
شــیر ،بــر جســد امامحســین (ع) نزدیــک میشــد و حالــت گریــه و نالــه داشــت و چهــره خــود را
بــر آن جســد میمالــی» (ســپهر1368 ،ش .)35 :3 ،ایــن نشــان میدهــد کــه عنصــر زمــان بــر
زیــاده شــدن ایــن داســتان افــزوده اســت.
5ـ بیشــتر منابــع تاریخــى برآننــد کــه عمربنســعد جنایــت تازانــدن اســب بــر جنــازه شــهداء
را پــس از کشــته شــدن امــام حســین (ع) در روز عاشــورا مرتکــب شــد (طبــری1387 ،ق:5 ،
454ـ455؛ مســعودی1409 ،ق62 :3 ،؛ مفیــد1413 ،ق [اإلرشــاد]113 :2 ،؛ ابناثیــر1409 ،ق،.)80 :4
6ـ برخــی معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن همــه قــوت و هیبــت شــیر کــه تمامیــت ســپاه
عمربنســعد را مرعــوب کــرده بــود ،چـرا فضــه ،پیــش از شــهادت امــام ،وی را بـرای چنیــن کاری
نیــاورده بــود؟ بــه عــاوه ایــن قضیه بـرای غــام پیامبــر (ص) ســفینه اتفــاق افتــاده و پیامبــر(ص) به
ّ
[حضــرت] زینــب (س) نزدیکتــر اســت یــا فضــه ،چطــور زینــب (س) از ایــن ماجـرا بیاطــاع
اســت و فضــه بایــد بــه وی یــادآوری کنــد؟  ...ســپاه ده ه ـزار نفــری مرعــوب هیبــت یــک شــیر
ّ
میشــوند و نمیتواننــد بــا آن همــه دریــای تیــغ و نیــزه و ســنان ،حیوانــی قــوی و عظیــم الجثــه را
از پــای درآورنــد ،از یــاد نبریــم کــه عمربنســعد و ســپاهش بــر جســد مبــارک امامحســین (ع)
اســب تازاندنــد ،وی هرگــز ب ـرای خاطــر یــک فتن ـهی حیوانــی از فرمــان عبیداللهبنزیــاد تخلــف
نکــرد (ضیایــی1384 ،ش.)63 ،
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بـرای تحریــک عواطــف و احساســات شــیعیان داشــته اســت .ضمــن اینکــه ســند دقیقــی از ایــن
مطلــب ارائــه نکــرده اســت.
ً
ثانیــا :منابــع روایــی ،س ـرایندهی ایــن اشــعار را ســه نفــر ضبــط کردهانــد1 :ـ خولــی کــه ســر
ّ
عبدالبــر1412 ،ق:1 ،
را بــه نــزد ابنزیــاد میبــرد؛ (ابنســعد1414 ،ق ،خامســة474 :1؛ ابن
393؛ ابناثیــر1409 ،ق498 :1 ،ـ2 )499ـ ســنانبنانس کــه رو بــه روی خیمــهی ابنســعد
میایســتد و میســراید؛ (بــاذری1379 ،ق205 :3 ،؛ طبــری1379 ،ق،454 :5؛ ابناثیــر،
1385ق،79 :4؛ ابنشهرآشــوب1379 ،ق113 :4 ،؛ ابنکثیــر1422 ،ق،3 )189 :8ـ مــردی
از مذحــج کــه ســر را بــه نــزد ابنزیــاد میبــرد (مســعودی1409 ،ق،61 :3؛ طبــری1387 ،ق،
390 :5؛ ابنجــوزی1412 ،ق،341 :5؛ ابنکثیــر1422 ،ق، .)197 :8هــر ســه نقلــی کــه در کتــب
روایــی ثبــت شــده ،سـرایندهی شــعر ،ســر را بــه نــزد ابنزیــاد و یــا نزدیــک خیمـهی ابنســعد میبــرد
نــه یزیــد .در هیــچ منبعــی از اینکــه نــزد یزیــد چنیــن ابیاتــی ســروده شــده ســخنی نیامــده اســت.
ً
ثالثــا :اینکــه در بخشــی آمــده «گــروه زیــادى از بــزرگان قریــش در اط ـراف یزیــد بودند»نیــز
محــل تأمــل اســت .بعیــد اســت در شــام بســیاری از قریشــیان آن هــم در کنــار یزیــد حضــور داشــتند.
ً
رابعــا :بعیــد اســت کــه گــذاردن رأس مبــارک در طشــت طــا بیحرمتــی بــه امــام باشــد.
امــری کــه کتــب متأخرتــر آن را اینگونــه بیــان میکننــد( .کاشــانی1390 ،ش )57 :1 ،ضمــن
1
اینکــه اصــل ایــن روایــت بــه صورتــی دیگــر در کتــاب امالــی شــیخ صــدوق بــا ســندی ضعیــف
آمــده ،امــا ایــن واقعــه را در نــزد ابنزیــاد گـزارش کــرده اســت (صــدوق1376 ،ش ،165 ،ح.)3
 .8-3دست غیب هالکت بر سر پاسبان گمارده شده بر امام سجاد (ع)
عالمــه از قــول مدائنــى مــی نويســد« :وقتــى ســجاد (ع) نســب خــود را بــه پيغمبــر رســانيد ،يزيــد
بــه پاســبان خــود گفــت :ايــن جــوان را در ميــان ايــن بســتان ببــر ،او را بــه قتــل برســان و در ايــن
بســتان دفــن كــن .آن پاســبان ســجاد (ع) را داخــل آن بســتان نمــود و مشــغول كنــدن قبــر شــد!...
چــون آن پاســبان تصميــم بــه قتــل او گرفــت ،دســتى از هــوا ضربـهای بــر او زد کــه بــا صــورت بــر
روى زميــن افتــاد ،ســپس فریــادی كــرد و مدهــوش گرديــد! وقتــى خالــد پســر يزيــد بــا ايــن منظــره
مواجــه شــد نــزد پــدرش يزيــد رفــت و جريــان را شــرح داد .يزيــد دســتور داد تــا آن پاســبان را در
همــان قبــر دفــن كردند»(مجلســی1403،ق.)176 :45،
متقــدم
1ـ بــا ایــن کــه مدائنــی تنهــا ناقــل ایــن ماجراســت ،امــا چنیــن گزارشــی در منابــع
ِ

 .1حــال رجالــی ایــن راویــان یعنــی محمدبنابراهیمبناســحاق ،احمدبنمحمدبنیزیــد مشــخص نیســت.
ضمــن اینکــه روایــت از حاجــب یعنــی پــردهدار ابنزیــاد نقــل شــده اســت کــه بـرای مــا مشــخص نیســت ،بـرای
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 .9-3هند همسر یزید و پیش از او ،همسر امام حسین (ع)
َّ
عالمــه مجلســی در گزارشــی بــدون ســند میگویــد« :هنــد دختــر عبداللهبنعامربنکریــز کــه
ً
زن یزیــد و قبــا زن امــام حســین (ع) بــود بــا ســر و پــاى برهنــه خــارج شــد و بــر یزیــد کــه در
مجلــس عمومــى بــود پرخــاش کــرد و گفــت :اى یزیــد! آیــا جــا دارد ســر پســر فاطمــه (س) بــر
در خانــه مــن بــر فـراز دار باشــد؟ یزیــد برجســت و بــدن هنــد را پوشــانید ســپس بــه هنــد گفــت:
آرى بـراى حســین صــدا بــه گریــه بلنــد کــن .گریــه کــن بــر پســر دختــر پیغمبــر خــدا و آن کســى
کــه قریــش برایــش نالــه کردنــد .ابنزیــاد تعجیــل کــرد و او را بــه قتــل رســاند .خــدا او را بکشــد»
(مجلســی1403 ،ق.)143 :45 ،
داســتان ازدواج هنــد همســر عبداللهبنعامربنکریــز و اجبــارش بــه طــاق از اســطورههایی
اســت کــه واضــع آن درصــدد ســاخت کرامتــی بــرای امامحســن (ع) و امامحســین (ع) بــوده
اســت .ایــن گ ـزارش بــه صورتهــای گوناگــون نقــل شــده اســت:
الــف -خوارزمــی در مقتــل خویــش آورده :هنــد دختــر ســهیلبنعمر و همســر عبداللهبنعامربنکریــز،

روایات عاشورایی بحاراألنوار عالمه مجلسی در بوته نقد و بررسی

معتبــر یافــت نمــی شــود ،گویــا در دســت عالمــه مجلســی کتابــی بــوده کــه امــروزه چنیــن متنــی
را نمــی یابیــم.
2ـ در روایــات دیگــر چنیــن آمــده اســت کــه پــس از تصمیــم ابنزیــاد و نــه یزیــد بــه قتــل
امــام ،حضــرت زینــب (س) خــود را پیشــاپیش امــام انداخــت و فرمــود« :اى ابــن زيــاد! از مــا
دســت بــدار ،مگــر از خــونهــاى مــا ســير نشــدهاى ،مگــر كســى از مــا بــه جــاى نهــادهاى؟ تــو
را بــه خــدا اگــر ايمــان دارى ،اگــر او را مىكشــى م ـرا نيــز بــا وى بكــش .ابــن زيــاد لختــى در او
نگريســت آنــگاه بــه كســان نگريســت و گفــت :شــگفتا از خويشــاوندى ،بــه خــدا مىدانــم كــه
خــوش دارد اگــر پســر را مىكشــم او را نيــز بــا وى بكشــم ،پســر را واگذاريــد ،بــا زنانــت هم ـراه
باش»(بــاذری1397 ،ق207 :3،؛ ابــن کثیــر1422،ق194 :8 ،؛ ابــن جــوزی1412،ق.)345 :5 ،
3ـ اگــر یزیــد مــی خواســت امــام ســجاد (ع) را بــه دســت کســی ســپارد بــه پاســبانی معمولــی
نمــیســپرد ،بلکــه کســانی کارآزمــوده ماننــد شــمر در آن مجلــس حضــور داشــتند تــا ایــن امــر
مهــم را بــه ثمــر نشــانند.
4ـ ایــن روایــت در صــدد بیــان قصــاص پیــش از جنایــت اســت کــه از نظــر جریــان طبیعــی
عالــم طبیعــت امــری قبیــح شــمرده مــی شــود.
5ـ در متــن روایــت ،کســی هم ـراه پاســبان و امــام نبــوده کــه در پایــان آن خالدبــن یزیــد وارد
متــن مــی شــود.
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عامــل معاویــه بــر بصــره بــود ،از خـراج بصــره چیــزی بــه او نــداد بــه این شــرط کــه همســرش هند
را بــه خاطــر عالقـهای کــه یزیــد بــه او پیــدا کــرده بــود بــه او دهــد ،معاویــه ابوهریــره را بــا هـزار
دینــار فرســتاد تــا مهــر او ق ـرار دهــد ،ابوهریــره در ایــن اثنــا داســتان را ب ـرای حســینبنعلی(ع)
تعریــف میکنــد و بــه ابوهریــره میگویــد :هنــد را بــرای مــن خواســتگاری کــن و وی چنیــن
کــرد و همســرش شــد ،وقتــی ایــن خبــر بــه عبداللهبنعامــر رســید او را طــاق داد و گفــت :مــن
ِّ
چــه خــوب ُمحللــی ب ـرای شــما بــودم! (خوارزمــی ،بیتــا218 :1 ،ـ .)219در ســند ایــن روایــت
یحییبنعبداللهبنبشــیر باهلــی اســت کــه نــزد علمــای رجالــی مجهــول اســت و نامــی از او
در کتــب روایــی و رجالــی یافــت نمیشــود.
ب -خوارزمــی بــا ســندی دیگــر شــبیه بــه ایــن ماجــرا را بــا انــدک تفاوتــی بــرای امــام
حســن(ع) نقــل کــرده اســت (همــان .)217 :1 ،در ســند ایــن روایــت هذلــی وجــود دارد کــه در
میــان علمــای رجالــی بــه شــدت تضعیــف شــده اســت (عســقالنی1404 ،ق45 :2 ،؛ صفــدی،
1420ق.)146 :3 ،
ج -نویــری در گزارشــی مفصــل و بــدون ســند شــبیه آنچــه در االمامةوالسیاســة آمده ،داســتانی
ُ
در اینبــاره بــرای زینــب یــا ا َرینــب همســر عبداللهبنســام یکــی از فرماندهــان معاویــه
نقــل کــرده کــه امــام از ابوهریــره و ابــودرداء او را خواســتگاری میکنــد (نویــری1423 ،ق:6 ،
180ـ.)185
د -میدانــی در مجمــع األمثــال گزارشــی شــبیه بــه آنچــه گذشــت ،دربــارهی ســلمی امخالــد
همســر عبداللهبنعامــر آورده کــه در نهایــت امامحســن (ع) او را بــه همســری خــود برمیگزینــد
(میدانــی1366 ،ش.)274 :1 ،
از مجمــوع نقلهــا چنــد مطلــب بــه نظــر میرســد1 :ـ ازدواج امــام حســین (ع) بــا ارینــب دختــر
اســحاق و همســر عبداللهبنســام2 ،ـ ازدواج امــام حســین (ع) بــا هنــد دختــر ســهیلبنعمرو و
همســر عبداللهبنعامــر3 ،ـ ازدواج حســنبنعلی (ع) بــا هنــد دختــر ســهیلبنعمرو و همســر
عبدااللهبنعامــر.
 .1پیــش از ایــن مؤلفــان ،ابنقتیبــه دینــوری کــه کتــاب اإلمامةوالسیاســة منســوب بــه اوســت
روایتــی بــدون ســند ،مبنــی بــر ازدواج امــام حســین (ع) بــا ارینــب دختــر اســحاق آورده (دینــوری،
1410ق215 ،ـ )223کــه گویــا اســاس ایــن نقلهــا همیــن روایــت اســت کــه بــه اشــکال
گوناگــون از ســوی برخــی مورخــان نقلگـرا ،مــورد اســتقبال قـرار گرفــت 1.در هیــچ کتابــی نــام و

 .1کســانی ماننــد کاشــفی در روضــة الشــهداء207 ،ـ210؛ معتمدالدولــه فرهادمیــرزا در قمقــام زخــار160 ،ـ165
 180نیــز بــا تمســک بــه روایــت ابنقتیبــه ایــن ماج ـرا را نقــل کردهانــد.
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نشــانی از ارینــب موجــود در ایــن کتــاب ـ کــه در عــرب شــهرهی زیبایــی بــوده ـ و نیســت ،ضمــن
اینکــه چگونــه میتــوان تصــور کــرد زنــی بــا داشــتن چنیــن موقعیتــی ،مــورد توجــه هیچیــک
از نویســندگان ســدههای اول تاریــخ اســام قــرار نگرفتــه باشــد و تنهــا در کتابــی کــه مؤلفــش
همچنــان مجهــول بــوده و تاریــخ تألیــف آن بــه درســتی روشــن نیســت از او یــاد شــده باشــد؟!
ُ
اســحاق پــدر ا َرینــب نیــز مجهــول الحــال بــوده ،چنانکــه در کتــاب نســب قریــش نیــز نامــی از
او نیامــده اســت.
ّ
نکت ـهای کــه بایــد مدنظــر ق ـرار گیــرد اینکــه اگــر در تمامــی منابــع تاریــخ صــدر اســام و
ســدهی اول هجــری بنگریــم ،از عبداللهبنســام کــه در دورهی معاویــه بــه فرمانــداری عــراق
منصــوب شــده باشــد ،نــام و نشــانی نمییابیــم .در ســده اول هجــری فــردی بــا چنیــن نامــی
میزیســته کــه نــام او را حصیــن و از نــژادی غیــر عــرب دانســتهاند و در ســال  43هجــری در
ّ
عبدالبــر1412 ،ق921 :3 ،؛ ابناثیــر1409 ،ق ،.)160 :3
مدینــه درگذشــت (ابن
شــخصیت مهــم در داســتان ارینــب ابــودرداء اســت کــه ســالمرگ او را  33 ،32 ،31و 34
ّ
عبدالبــر1412 ،ق ،1230 :3؛ ابناثیــر،
هجــری گفتهانــد (ابنســعد1414 ،ق ،276 :7؛ ابن
1409ق، ،)98 :5بنابرایــن بیــن ســال  32تــا ســال  56هجــری کــه ســال والیتعهــدی یزیــد
اســت  24ســال فاصلــه اســت ،یعنــی یکــی از شــخصیتهای اصلــی ایــن داســتان  24ســال
پیــش از ایــن ماج ـرا از دنیــا رفتــه اســت.
حــال بــا توجــه بــه تاریــخ وفــات ابــودرداء و بــا در نظــر گرفتــن تاریــخ والدت یزیــد کــه بنــا
بــه نقــل مســعودی (مســعودی1409 ،ق، )53 :3در ســال  31هجــری و بــه نقــل عــدهای دیگــر
در ســال ( 22طبــری1387 ،ق،160 :4؛ ابنجــوزی1412 ،ق،320 :4؛ ابناثیــر1385 ،ق38 :3 ،؛
ابنکثیــر1422 ،ق، ،)125 :7ســال ( 24طبــری1387 ،ق، ،)250 :4ســال ( 25طبــری1387 ،ق،
250 :4؛ ابنجــوزی1412 ،ق،322 :4؛ ذهبــی1410 ،ق،313 :3؛ ابنکثیــر1422 ،ق،151 :7؛ :8
 )236 ،226یــا ســال ( 26دینــوری1992 ،م351 ،؛ ابنجــوزی1412 ،ق،39 :6؛ ابنکثیــر1422 ،ق،
 )236 ،226 :8یــا ســال ( 27ابنکثیــر1422 ،ق )236 ،226 :8 ،بــوده اســت ،بایــد گفــت یزیــد در
ً
آن هنــگام کودکــی یــک ســاله ،چهــار ســاله یــا پنــج ســاله و نهایتــا دوازده ســاله بــوده اســت .بنابــر
اختالفاتــی کــه در تاریــخ دیــده میشــود ،چگونــه ممکــن اســت یزیــد پیــش از بلــوغ ،در اندیشــه
ازدواج بــوده باشــد و بــا پــدر خویــش در امــور مملکتــی مشــاورت و مشــارکت کنــد .حتــی اگــر
هم ـهی اقــوال را آنچنــان در نظــر گرفــت کــه بتوانــد بــه داســتان ارینــب مســاعدت رســاند ،بــاز
معقــول و ممکــن نخواهــد بــود ،یعنــی اگــر قــول ســال26یا 27را کــه از همــه دورتــر اســت بـرای
تولــد یزیــد در نظــر بگیریــم و تاریــخ وفــات ابــودرداء را هــم قــول ســال  39بــه حســاب آوریــم
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تــا میانجیگــری وی در جنــگ صفیــن (منقــری1404 ،ق )499 ،هــم خدش ـهای پیــدا نکنــد ،بــا
هم ـهی اینهــا بــاز سـ ّ
ـن و ســال یزیــد نمیتوانــد بــا ایــن داســتان ســازگار باشــد ،چ ـرا کــه عمــر
یزیــد هنــگام وفــات ابــودرداء نمیتوانــد بیــش از  13ســال باشــد و ایــن ســن هــم ب ـرای ازدواج
نامعقــول اســت.
ضمــن اینکــه بــا مراجعــه بــه متــن داســتان بــه ایــن مطلــب تصریــح شــده کــه امامحســین(ع)
در خانــهی خــود از ابــودرداء ضمــن تعظیــم و تکریــم بــه گرمــی پذیرایــی کــرد و در حالــی
کــه ابــودرداء میانــهی خوبــی بــا اهلبیــت نداشــت و اگــر نگوییــم خــود را وامدار بنیامیــه
میدانســت ،تردیــدی نیســت کــه در خدمــت امویهــا بــود ،بــه ویــژه بــا مالحظــهی اینکــه
معاویــه وی را قاضــی القضــات دمشــق ،پایتخــت خــود ،ســاخته بــود و در حــق او میگفــت:
«ابــودرداء یکــی از حکماســت» (ابنســعد1414 ،ق273 :2 ،؛ عســقالنی1415 ،ق،)483 :5
و از طرفــی تاریــخ گــواه اســت کــه در جنــگ صفیــن بــه هم ـراه ابوامامــه خــود را کنــار کشــید و
امــام را در جهــاد بــا منافقــان یــاری نکــرد (منقــری1404 ،ق .)190 ،شــاید مقصــود ســازندگان
ایــن داســتان همیــن بــوده اســت کــه ابــودرداء را بــزرگ جلــوه دهنــد و بـرای او هالـهای از جاللــت
و مکانــت ببخشــند تــا بــه ایــن واســطه ارکان حکومــت جــور امــوی را تثبیــت کننــد (ر.ک:
صحتیســردرودی1386 ،ش.)136 ،
قائــل ایــن روایــت در بخشــی از روایــت طوالنــیاش میگویــد« :حســین (ع) ســرور
مــردم عــراق و در ایــن هنــگام در عــراق بــود» امــا میدانیــم امــام کــه در ســال 35هجــری
هم ـراه امیرمؤمنــان (ع) بــه ع ـراق عزیمــت کــرد .پــس از شــهادت امــام علــی (ع) و صلــح امــام
حســن(ع) بــا معاویــه هم ـراه آن حضــرت بــه مدینــه بازگشــت و تــا پیــش از واقع ـهی عاشــورا در
ایــن شــهر ســاکن بــود .اگرچــه مســافرت آن حضــرت بــه ع ـراق ،بیــن ســالهای 56یعنــی ســال
اعــام ولیعهــدی یزیــد تــا ســال 60مــرگ معاویــه اتفاقــی غیرممکــن نیســت ،ولــی در منابــع و
آثــار روایــی ،گزارشــی از ســفر ایشــان بــر اســاس محتــوای ایــن داســتان کــه حداقــل چنــد ماهــی
بایــد بــه طــول میانجامیــده ،ثبــت نشــده اســت .ضمــن اینکــه بعــد از شــهادت امــام علــی (ع)
و پــس از گذشــت زمــان زیــادی از درگذشــت ابــودرداء ،ع ـراق بــه دســت معاویــه افتــاد.
 .2بــه نظــر نخســتین کســی کــه بــه صــورت اجمالــی و گــذرا بــه ازدواج امــام حســین (ع) بــا
هنــد دختــر ســهیلبنعمرو اشــاره کــرده ،مصعــب زبیــری اســت (زبیــری ،بیتــا .)420،ضمــن
ُ
ّ
اینکــه ا َرینبدختــر اســحاق بــه هنــد دختــر ســهیلبنعمرو مبــدل شــده ،عبداللهبنعامــر
جایگزیــن عبداللهبنســام شــده ،حســینبنعلی (ع) نیــز در عــراق حضــور نــدارد ،بلکــه در
مدینــه اســت و ابوهریــره کــه در مســافرت بــه عـراق بـرای خواســتگاری هنــد جایگزیــن ابــودرداء
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شــده ،در مدینــه و نــه در عــراق بــا امــام دیــدار میکنــد .امــا در ایــن روایــت ،از یزیــد بــا
عنوان«ولـی عهــد مســلمین» نــام بــرده شــده و چنانکــه گذشــت اعــام ولیعهــدی یزیــد در ســال
 56هجــری اتفــاق افتــاد و میدانیــم کــه ســالهای حکومــت عبداللهبنعامــر بــر بصــره در 41
تــا اوایــل  45بــوده اســت ،بنابرایــن ایــن دو تاریــخ ناســازگار بــا فاصلـهای حــدود  15ســال اعتبــار
ایــن گــزارش را دســتخوش تردیــد میســازد .ضمــن اینکــه در ایــن گــزارش آمــده ابوهریــره
کــه عــازم بصــره بــود ،بــر ســر راه خــود بــه مدینــه رفــت و در آنجــا بــا حســینبنعلی (ع) دیــدار
کــرد ،تنهــا نگاهــی بــه نقشـهی جغرافیایــی کافــی اســت تــا معلــوم شــود کــه نــه راه شــام بــه مدینــه
ارتباطــی بــه راه شــام بــه بصــره دارد و نــه معقــول اســت مســافری ایــن همــه راه کــج کنــد و بــه
جــای پیمــودن مســیر کوتاهتــر دمشــق تــا عـراق ،ابتــدا راه حجــاز و مدینــه در پیــش گیــرد و ســپس
از آنجــا عــازم بصــره شــود (ب ـرای مطالع ـهی بیشــتر ،ر.ک :قنــوات1391 ،ش15،ـ.)20
نکتــهی مهــم دیگــر اینکــه در متــن داســتان ســخن از ســه طالقــه کــردن ارینــب اســت
و ســازندهی داســتان ایــن نــوع طــاق را در یــک مجلــس بــه امامحســین (ع) نســبت داده
اســت ،غافــل از اینکــه در مکتــب اهلبیــت (ع) چنیــن طالقــی مشــروع نیســت (مفیــد،
[1413اإلختصــاص]109 ،؛ مجلســی1403 ،ق .)230 :10 ،ایــن نکتــه نشــان میدهــد کــه ایــن
داســتان توســط غیــر شــیعیان ســاخته شــده اســت.
 .3امــا در مــورد روایــت ازدواج هنــد بــا امــام حســن (ع) برخــی معتقدنــد کــه ایــن روایــت
صحیحتــر بــه نظــر میرســد (ر.ک :قنــوات1391 ،ش15 ،ـ )20و اشــتباه میــان ایــن دو تــن بایــد
ناشــی از وقــوع اشــتباه در ثبــت ایــن گـزارش و ضبــط نــام حســین بــه جــای نــام حســن در بعضــی
از منابــع اســت ،شــبیه چنیــن نقلــی در کتــب ابنســعد و بــاذری نقــل شــده و بــه امــام حســن(ع)
نســبت داده شــده اســت (ابنســعد1414 ،ق303 :1 ،ـ307؛ بــاذری1379 ،ق،20 :3ـ.)21
نکتــهی مهــم اینکــه روایــت ابنســعد بــه نقــل از مدائنــی و از قــول هذلــی کــه پیشتــر از او
ســخن رفــت ،وارد شــده و روایــت بــاذری نیــز از قــول مدائنــی برجــای مانــده اســت .شــخصیتی
کــه روایــات مطالقیــت امامحســن (ع) بیشــتر از او نشــأت گرفتــه شــده اســت (معروفحســنی،
بیتــا555 :2 ،ـ558؛ طبســی1382،ش23-15 ،؛ و نیــز ،ر.ک :ایمانــی1382 ،ش)118-115 ،
و ظاهــر ایــن روایــت هــم کــه از ازدواج امــام بــا هنــد ســخن میگویــد گویــای ایــن مطلــب
اســت ،چـرا کــه در میــان اســامی همسـران امــام حســن (ع) نامــی از هنــد بــه میــان نیامــده اســت.
اســلوب ایــن روایــت بســیار غریــب و شــگفت اســت و بیشــتر بــه اســلوب داســتانهای
ســرگرمکننده میمانــد تــا تاریخنــگاری واقعــی ،بیشــتر بــه مجالــس بــزم و عیــش و محافــل
خــاص شــبیه اســت تــا بــه عنــوان واقعیتــی تاریخــی.
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بــر اســاس ایــن مطلــب نمیتــوان ادعــا کــرد کــه حادثــهای خیالــی بــر حــوادث مربــوط بــه
قیــام و شــهادت حســینبنعلی (ع) تأثیــری بــر جــای نهــاده باشــد .بدیهــی اســت ضمــن
عــدم همخوانــی ایــن واقعــهی بیاســاس افســانه بــودن آن در میــان پژوهشــگران در تاریــخ،
از بدیهیــات شــمرده میشــود و گاهــی دیــده میشــود کــه در ایــن برداشــت بــه ن ـزاع دیرین ـهی
میــان بنیامیــه و بنیهاشــم بهــا داده میشــود (ر.ک :کاشــفی ،بیتــا207 ،ـ .)210در چنیــن
قرائتــی کــه از امــام و قیامــش ســخن بــه میــان آمــده و حادثـهی عاشــورا را معلــول داســتانی عشــقی
تصــور کــرده ،عــاوه بــر اینکــه قضیــه بیشــتر صــورت قضی ـهی شــخصیه بــه خــود میگیــرد و
قیــام ســید الشــهداء را تــا مــرز یــک تنــازع و جنــگ قبائــل پاییــن م ـیآورد ،اشــکال مهمــی کــه
دارد ایــن اســت کــه امــام حســین (ع) تبییــن نمیکنــد کــه چگونــه و بــا چــه ترتیــب و تشــکیلی
میخواســت از ایــن تنــازع و تخاصــم ســربلند و پیــروز بیــرون آیــد؟! (ر.ک :صحتیســردرودی،
1386ش333 ،ـ )334عــزت نفــس و غیــرت دینــی امــام امــری اســت کــه مجــال پذیــرش ایــن
روایــت را بــاز میســتاند.
 .10-3بیعت محمدبنحنفیه با یزید
ّ
عالمــه مجلســی در گزارشــی غریــب و مفصــل آورده کــه محمــد پــس از دریافــت نام ـهی یزیــد
بــه نــزد او رفــت و یزیــد از کشــته شــدن حســین (ع) اظهــار تأســف و پشــیمانی کــرد و ابنزیــاد
را ّ
مقصــر در ایــن امــر معرفــی کــرد و در ادامــه از او خواســت تــا بیعــت کنــد و پولــی بابــت
قرضهــای خــود بگیــرد .محمــد بــه ســرعت بــا او بیعــت کــرد و ســیصد هـزار درهــم از او ســتاند
و بــه قصــر یزیــد در آمــد و شــد بــود .روزی بــه یزیــد گفــت :مــن در غیــاب تــو جــز نیکوئــى
تــو را ب ـراى مــردم نخواهــم گفــت ،فقــط تنهــا چیــزى را کــه مــن از تــو جلوگیــرى میکنــم ایــن
میگســارى اســت .یزیــد از ایــن راهنمائــى ّ
محمدبنعلــى فوقالعــاده مســرور شــد و ســپس بــا
ّ
عــزت و احتــرام رهســپار مدینــه شــد (مجلســی1403 ،ق325 :45 ،ـ.)328
 .1ایــن روایــت در منابــع دیگــر دیــده نمیشــود ،عالمــه مجلســی بــدون منبــع بــه ثبــت
گــزارش پرداختــه اســت.
 .2گویــا ابنحنفیــه تنهــا از میگســاری یزیــد اظهــار انزجــار میکنــد ،تــرک نمــاز،
ســگبازی و میمونبــازی ،بهــا دادن بــه افــراد بیلیاقــت در ادارهی امــور ،ایجــاد حرمســرا در
حــوزهی خالفــت اســامی ،مهمتــر از همــه ایجــاد حادثــهی عاشــورا و واقعــهی ّ
حــرهی واقــم
(بــاذری1379 ،ق،120 :5؛ بــا اندکــی اختــاف ر.ک :دینــوری1410 ،ق،202 :1؛ کشــی،
1409ق49 ،ـ52؛ ابنجــوزی1412 ،ق )261 :1 ،در نظــر محمدبنحنفیــه جلــوه نکــرده کــه از
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همـه چشــم پوشــیده و دســت بیعــت بــه ســمت یزیــد دراز کــرده ،همچنیــن گویــی آمــد و شــد بــا
یزیــد بــر ابنحنفیــه خــوش آمــده و البتــه چنیــن منشــی از پســر امیرمؤمنــان (ع) مســتبعد اســت.
 .3از شــخصیتی ماننــد ابنحنفیــه بــه دور اســت کــه بــا شــخصی چــون یزیــد آن هــم پــس
از شــهادت امــام حســین (ع) بیعــت کنــد .عالمــه حلــی دربــارهی شــخصیت او مینویســد:
«محمدحنفیــه و عبداللهبنجعفــر و امثــال او بلندمرتبهتــر از آننــد کــه اعتقــادی برخــاف حــق
داشــته باشــند و از ایمانــی کــه ثــواب همیشــگی و رهایــی از عــذاب بــدان وســیله کســب میشــود،
بیــرون رفتــه باشــند (حلــی ،بیتــا ،38 ،مســألهی .)33
 .4از نظر تاریخی سفر محمدبنحنفیه به شام در کتب تاریخی ثابت شده نیست.
 .5بــه نظــر میرســد جاعــان ایــن گــزارش درصــدد تخریــب چهــرهی محمدبنحنفیــه
میباشــند ،چــون او از همراهــی امــام بنــا بــه دالیلــی کــه قطعــی نیســت معــذور بــود
(ابومخنفکوفــی1369 ،ق33 ،؛ حلــی ،بیتــا38 ،؛ کاشــانی1390 ،ش )82 ،71 ،از ایــنرو
بعیــد نیســت برخــی افراطیهــا دســت بــه جعــل گزارشــاتی از ایــن قبیــل زدهانــد تــا او را
یزیددوســت معرفــی کننــد.
 .11-3زیارتی با محتوای روز عاشورا به نام ناحیهی مقدسه
دو زیــارت بــه ناحیـهی مقدســه نســبت داده شــدهاند« .ناحیـهی مقدســه»؛ اصطالحــی اســت کــه
امامیــه از نیمـهی اول قــرن ســوم هجــری و بــه خاطــر شـرایط ســخت سیاســی ـ اجتماعــی در نقــل
مطلــب از امامــان هــادی (ع) ،عســکری (ع) و مهــدی (عــج) یــا گفتوگــو دربــارهی ایشــان آن
ً
را بــه جــای نــام امــام بــه کار میبردهانــد و عمدتــا در عصــر غیبــت صغــری و ب ـرای امــام زمــان
بــه کار میرفتــه اســت (محمدیریشــهری1390 ،ش .)1044،هــر چنــد دو زیــارت ،منســوب
بــه ناحی ـهی مقدس ـهاند ،لیکــن زیارتــی کــه بــه زیــارت ناحی ـهی مقدســه شــهرت دارد ،همــان
زیارتــی اســت کــه امــروزه در دســترس عمــوم قـرار گرفتــه اســت 1.ایــن زیــارت در کتــاب موســوم
بــه المزارالکبیــر نگاشــته محمدبنجعفرمشــهدیحائری آمــده اســت (ابنمشــهدی1419 ،ق،
496ـ .)513عالمــه مجلســی در بحاراألنــوار زیــارت نخســت را از کتــاب الم ـزار شــیخ مفیــد
نیــز گ ـزارش کــرده اســت (مجلســی1403 ،ق317 :98 ،ـ ،)327لیکــن در نســخههای موجــود
از کتــاب الم ـزار مفیــد ،ایــن متــن وجــود نــدارد .عالمــه مجلســی در نقــل ایــن زیــارت ســهوی
 .1زیــارت مشــهور ناحیهیمقدســه در بحاراألنــوار317 :98 ،ـ 327موجــود اســت و زیــارت دیگــر ناحیـهای اســت
کــه بــه زیــارت شــهدا شــهرت دارد و در اإلقبــال73 :3 ،؛ مصباحالزائــر 278 ،هــر دو از ابنطــاووس و المزارالکبیــر
از ابنمشــهدی 485 ،ضبــط گردیــده کــه البتــه در مصــادر کهــن ماننــد کامــل الزیــارات و مصباحالمتهجــد
گـزارش نشــده اســت.
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کــرده و آن را بــه شــیخ مفیــد نســبت داده ،در صورتــی کــه ایــن زیــارت در کتــاب الم ـزار شــیخ
مفیــد وجــود نــدارد و ایــن اشــتباهی اســت کــه در قلــم عالمــه مجلســی واقــع شــده اســت؛ یعنــی
ً
کتــاب م ـزار ابنمشــهدی ســهوا کتــاب م ـزار شــیخ مفیــد نوشــته شــده اســت .دلیــل دیگــر بــر
ســهو وی ایــن اســت کــه عالمــه مجلســی گفتــه اســت ایــن زیــارت پــس از زیارتــی اســت کــه از
مصبــاح شــیخ طوســی نقــل کــرده و ایــن تنهــا بــا کتــاب مـزار ابنمشــهدی ســازگار اســت ،نــه در
مـزار شــیخ مفیــد؛ بنابرایــن ایــن زیــارت را شــیخ مفیــد نقــل نکــرده اســت.
عالمــه مجلســی در پایــان ایــن زیــارت مینویســد« :بــه نظــر ایــن زیــارت احتمــال دارد
مخصــوص روز عاشــورا نباشــد؛ همانطــور کــه ســید مرتضــی چنیــن کــرده اســت .امــا اختالفــی
کــه بیــن زیارتــی کــه ســید مرتضــی و زیــارت ابنمشــهدی وجــود دارد ممکــن اســت ناشــی از
دو احتمــال باشــد ،یــا وجــود اختــاف روایــت و یــا بــه دلیــل اضافاتــی باشــد کــه خــود ســید
مرتضــی بــه زیــارت اضافــه کــرده اســت و ایــن احتمــال قویتــر اســت» (همــان.)328 :98 ،
وی معتقــد اســت گویــا ایــن زیارتنامــه انشــای ســیدمرتضی اســت (همــان.)251 ،231 :98 ،
امــا بایــد گفــت ایــن زیــارت ســند متصــل بــه ناحیـهی مقدســه نــدارد و روایــت آن اصطالحــا
مرســل اســت و قابــل ارزیابــی ســندی نیســت ،ولــی مؤلــف المــزار الکبیــر در مقدمــهی ایــن
کتــاب آورده اســت« :امــا بعــد ،مــن در ایــن کتابــم ،زیارتهــای گوناگونــی را بــرای مشــاهد
مشــرف و نیــز آنچــه را در آداب مســجدهای فرخنــده وارد شــده اســت و دعاهایــی را کــه پــس از
نمازهــا خوانــده میشــوند و مناجاتهــای لذتبخشــی را کــه در خلوتگاههــا بــا خداونــد ازلــی
میشــود و آن دســته دعاهایــی را کــه در امــور مهــم بــا آنهــا بــه خداونــد پنــاه بــرده میشــود ،گــرد
آوردهام ،دعاهایــی کــه راویــان مــورد اعتمــاد ،بــا ســند از بــزرگان نقــل کردهانــد» (ابنمشــهدی،
1419ق.)27 ،
برخــی گفتهانــد کــه ایــن عبــارت ،در توثیــق عمومــی هم ـهی کســانی کــه در اســناد روایــات
کتــاب یــاد شــده قـرار دارنــد ،صراحــت دارد و از جملــه کســانی کــه بــر ایــن مطلــب اصـرار دارند،
محــدث نــوری اســت (نــوری1408 ،ق359 :1 ،؛ نیــز ،ر.ک .)451 :2 :لیکــن در اینبــاره توجــه
بــه چنــد نکتــه ضــروری اســت .1 :ممکــن اســت مقصــود ابنمشــهدی از عبــارت مذکــور توثیــق
مشــایخ بالواســطهی روایــی خویــش باشــد ،بنابرایــن او میخواهــد بگویــد کســانی کــه ایــن
روایــات را ب ـرای وی نقــل کردهانــد یــا در کتــب خــود نوشــتهاند مــورد وثــوق هســتند ،نــه اینکــه
همــهی کســانی کــه در سلســلهی اســناد روایــات کتــاب وی آمدهانــد ،مــورد وثــوق او باشــند؛
 .2وقتــی برخــی از راویــان کتابهایــی ماننــد الکافــی بــا آن همــه دقــت مؤلــف آن ثقــه نیســتند،
بعیــد بــه نظــر میرســد مؤلفــی ادعــا کنــد کــه همـهی راویــان کتــاب او مــورد وثــوق او هســتند.
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 .3بــر فــرض کــه از عبــارت یــاد شــده اســتنباط شــود کــه ابنمشــهدی هم ـهی راویــان کتــاب
الم ـزار الکبیــر را توثیــق کــرده اســت ،بــا عنایــت بــه اینکــه وی از متأخ ـران محســوب میشــود،
ً
قطعــا توثیــق او هــم بــر پای ـهی حــدس و نظــر بــوده و از اعتبــار الزم برخــوردار نیســت .بــر ایــن
اســاس هرچنــد مــورد وثــوق بــودن مشــایخ ابنمشــهدی ،موجــب اعتبــار نســبی روایــات کتــاب
اوســت ،لیکــن ایــن اعتبــار بــه گونـهای نیســت کــه بتــوان بــا اطمینــان زیارتنامـهی یــاد شــده را به
طــور مســتقیم بــه امــام زمــان نســبت داد ،بلکــه آن را بــه نقــل از المـزار الکبیــر از ناحیـهی مقدســه
گ ـزارش نماینــد (ب ـرای مطالع ـهی بیشــتر ،ر.ک :محمدیریشــهری1390 ،ش1044 ،ـ.)1046
زیــارت نخســت کــه عالمــه آن را بنابــر ظاهــر از تألیفــات ســیدمرتضی دانســته مفصــل و
حجیمتــر نســبت بــه زیــارت دوم اســت (مجلســی1403 ،ق231 :98 ،ـ .)249شــباهت ایــن دو
متــن زیــاد اســت ،امــا پــس و پیــش در ایــن دو وجــود دارد بخشــی از دعاهــای زیــارت دوم در
ْ
َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ِّ ِّ
ـق ِال َمــام( »...همــان:98 ،
پایــان زیــارت نخســت آمــده ماننــد«ِ :إنــا نتوســل ِإليـ 
ـك ِبهــذا الصديـ ِ
238و )327کــه بــه عقیــده برخــی هــر دو یکــی اســت کــه یــا توســط شــیخ مفیــد مختصــر شــده
اســت کــه ابنطــاووس از منابــع دیگــر نقــل کــرده و یــا نقــل ابنطــاووس توســعهیافته متنــی
اســت کــه شــیخ مفیــد در مـزار آورده و مؤلــف بحــار احتمــال دوم را ترجیــح داده اســت (همــان،
328؛ ر.ک :صالحینجفآبــادی1369 ،ش.)176 ،
بــا توجــه بــه اضافــات زیــارت نخســت ،اینکــه متــن زیــارت بــه شــخصی جــز معصــوم
منســوب باشــد قویتــر اســت ،زی ـرا در پایــان زیــارت میگویــد« :خداونــدا ب ـرای مــن بازگشــت
بــه ایــن جایگاهــی کــه حرمتــش را گرامــی داشــتی آســان گــردان ،بـرای مــن میســر کــن کــه هــر
ســال بلکــه هــر مــاه و بلکــه هــر هفتــه بــه زیــارت نائــل شــوم کــه زیــارت مقبــول در هــر ســال
برکتــی فراگیــر خواهــد داشــت (همــان.)248 ،
از عبــارت «هــر هفتــه» میتــوان فهمیــد کــه زیارتکننــده شــخصی اســت از شــهرهای
مجــاور کربــا .در ادامــه چنیــن آمــده اســت« :بــا وجــود نزدیکــی محــل زندگانــی مــن ،امــا بــه
خاطــر اینکــه موجبــات ترســی وجــود دارد در انجــام زیــارت اخــال و تأخیــر بــه وجــود میآیــد
و ســبب حســرت و تأســف مــن را فراهــم میســازد» (همــان) .چهبســا ایــن عبــارت حاکــی از
ایــن مطلــب اســت کــه زندگانــی انشــاکننده زیــارت در زمانــی بــوده اســت کــه زیــارت امــام بــا
اضط ـراب و تــرس صــورت میپذیرفتــه اســت .در زیــارت دوم کــه از م ـزار شــیخ مفیــد نیــز نقــل
شــده مطالبــی از ایــن دســت وجــود دارد کــه نمیتــوان آن را بــه ناحیــه مقدســه نســبت داد خدایــا
مـرا در زمــره محمــد وآل محمــد قـرار بــده وبــه شــفاعت آنهــا وارد بهشــت نمــا (همــان)329 ،
البتــه برخــی (ر.ک :صالحینجفآبــادی1369،ش )177 ،عبــارات دیگــری را شایســته انتســاب
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بــه امــام زمــان (عــج) ندانســتهاند کــه بــه نظــر میرســد میتــوان توجیهــات شایســتهای ب ـرای
آن بیــان نمــود.
 .4نتیجهگیری
1ـ بحاراألنــوار از بزرگتریــن مجامــع حدیثــی شــیعی اســت کــه عالمــه مجلســی احادیــث
شــیعی را هنرمندانــه در کنــار همدیگــر و بــا طبقهبنــدی مناســب کنــار هــم قــرار داده اســت.
عالمــه بخشــی از ایــن کتــاب ســترگ را بــه امــام حســین (ع) اختصــاص داده کــه میتــوان آن را
مفصلتریــن مقتــل امــام حســین (ع) نامگــذاری کــرد.
ّ
2ـ مقتــل بحــار برگرفتــه از تمامــی روایاتــی اســت کــه در کتــب شــیعی و یــا حتــی ســنی
گــردآوری شــده؛ برخــی روایــات آن بــه معصــوم ختــم میشــود و برخــی از آنهــا بــه
شــخصیتهای روایــی و تاریخــی و برخــی دیگــر بــه کتابهایــی کــه صاحبــان آنهــا نامشــخص
امــا حســب قــول عالمــه معتبــر هســتند ،منتهــی میگــردد.
ّ
3ـ از آنجایــی کــه عالمــه بــه ّ
صحــت تمامــی روایاتــش صحــه نگذاشــته نمیتــوان مقتــل
عالمــه را صحیــح دانســت ،چـرا کــه روایــات عالمــه در مقاتــل پیشــین ثبــت شــده و عالمــه صرف
جم ـعآوری و دور مانــدن از گزنــد حــوادث هــدف دیگــری پــی نگرفتــه اســت ،لــذا روایــات آن
پیــش از ایــن مــورد بررســی قـرار گرفتــه و نیــازی بــه ایــن نیســت کــه روایــات آن را صحیــح قلمداد
کــرد .همچنیــن ّ
صحــت پنداشــتن روایــات منــوط بــه برجســتگی مؤلــف آن نخواهــد بــود.
4ـ مقتــل بحــار را بایــد ـ ســوای مقاتلــی ماننــد روضةالشــهداء ،أسرارالشــهادة و  ...کــه بیشــتر
نگاهــی ادبــی ـ تاریخــی و یــا در برخــی مواضــع روایــی دارنــد ـ مهمتریــن کتــاب پی ـشگام در
روایــات عاشــورایی تحریفــی دانســت ،زیـرا مؤلفــی کــه هدفــی جــز حفــظ و جمــع روایات نــدارد،
الجــرم تمامــی روایــات مربــوط بــه بــاب مــورد نظــر خویــش را جمــع میکنــد تــا چنانچــه منبــع
اصلــی روایــت دچــار آســیب قـرار گرفــت ،حداقــل کتــاب وی آن را حفــظ کــرده باشــد .از ایـنرو
بحاراألنــوار دریایــی از روایــات مــورد نقــد را درون خــود جــای داده ،گرچــه هم ـهی آنهــا نبایــد
کنــار گذاشــته شــود .امــا عالمــه در مــوارد بیشــماری از کتابهایــی اســتفاده کــرده کــه براســاس
ُ
ســبک فضیلتنــگاری بــوده و خــود بــه ســند آن دقــت توجــه نداشــته و تنهــا از عبــارات َ«و َجـدْت»
َ ُ
ََ
ُُ
ـب» و  ...در بهرهجویــی از روایاتــش اســتفاده کــرده ،در حالــی کــه
ـب المن ِاقـ ِ
یــا «رأیــت ِفــی کتـ ِ
چنیــن روایاتــی در منابــع متقــدم و کهــن و معتبــر جایگاهــی نداشــته اســت.
ّ
5ـ بخشــی از روایــات عاشــورایی وی کــه برگرفتــه از روایــات شــیعه و ســنی اســت بــا ســنت،
روایــات ،تاریــخ ،عقــل و عــرف ســازگار نیســت .ضمــن اینکــه جــدای از هــدف عالمــه ،توجــه
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بــه ســبک و ســیاق روایــات رســیده از اهلسـ ّـنت منظــور نظــر عالمــه ق ـرار نگرفتــه اســت.
6ـ عالمــه مجلســی عمــر خــود را در کنــار سلســله قدرتــی گذرانــده کــه مذهــب شــیعی را
بنابــر اغ ـراض خــود در کشــور پهنــاور ای ـران رســمی دانســته ،از ای ـنرو ایشــان بــه دلیــل فضــای
جدیــدی کــه ب ـرای شــیعه فراهــم آمــده تــاش میکنــد تــا مــردم تشــنه بــه معــارف اهلبیــت را
بــا روایــات فضیلــت و منقبــت بــه مذهــب نزدیکتــر گردانــد .از ایــن بــاب اســت کــه عالمــه
رویکــرد خــود را نســبت بــه قیــام امامحســین (ع) شــهادتگرایانه میدانــد ،تفســیری شــبیه بــه
َّ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
یــراک ق ِتیــا» کــه کســانی ماننــد ابنطــاوس و ابننمــا در ایــن طریــق
« ِان اللــه قــد شــاء أن
ســردمدار و پی ـشگام بودهانــد .از ای ـنرو برخــاف قــرون چهــارم تــا هشــتم ـ کــه مقتلنــگاری
بــه شــیوهای تاریخــی و بــه نــدرت شــیوهی فضیلتیابــی کــه امــری رایــج و مرســوم بــوده ،بــه خــود
گرفــت ـ محصــول ایــن قــرن بیشــتر فضیلتخواهــی بــوده کــه البتــه ایــن امــر بــه خاطــر فضــای
حاکــم بــر روح جامعـهی اســامی و علمــای دســت بــه قلــم بــوده ،لــذا رویکــرد مقاتــل بــه ســمت
و ســویی دیگــر مـیرود تــا هــم ُبعــد عاطفــه را بــر قیــام عاشــورا حفــظ کنــد و هــم نــگاه مردمــان
بــه ائمــه را بــا حفــظ مناقــب و فضائــل ائمــه مســتحکمتر کــرده و تغیی ـرات شــگرفتری در ایــن
مســیر پــی بگیــرد و تاریخینگــری و علتیابــی قیــام عاشــورا کمرنگتــر جلــوه کنــد ،همیــن
امــر ســبب میشــود کــه رویکــرد عالمــه مجلســی بــه قیــام عاشــورا ماننــد ابنطــاووس و ابننمــا
حفــظ و چهبســا قویتــر و یــا حتــی افراطیتــر گــردد.
منابع

ابنأثیرّ ،
عزالدینابیالحسن ،أسدالغابةفىمعرفةالصحابة ،بیروت ،دارالفکر1409 ،ق.
ــــــــــــــــــــــــــــ ،الکاملفیالتاریخ ،بیروت ،دار صادر1385 ،ق.
ابنجــوزى ،ابوالفرجعبدالرحمنبنعلــى ،المنتظــم فــى تاریــخ األمــم و الملــوک ،تحقیــق ،محمدعبدالقادرعطــا
و مصطفیعبدالقادرعطــا ،بیــروت ،دارالکتبالعلمیــة1412 ،ق.
ابنشهرآشوبمازندرانى ،محمدبنعلى ،مناقبآ لابیطالب (ع) ،قم ،عالمه1379 ،ق.
ابنطاووس ،علىبنموسى ،إقبالاألعمال ،تهران ،دارالکتباإلسالمیة1409 ،ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ،اللهوف على قتلى الطفوف ،ترجمه :احمدفهرىزنجانى ،تهران ،جهان1348 ،ش.
ـــــــــــــــــــــــــــ ،مصباحالزائر ،قم ،مؤسسةآ لالبیت1417 ،ق.
ابنعبدالبر ،أبوعمریوسفبنعبدالله ،اإلستیعاب فى معرفة األصحاب ،بیروت ،دارالجیل1412 ،ق.
ابنعساکر ،ابوالقاسمعلیبنحسن ،تاریخ مدینة دمشق ،بیروت ،دارالفکر1415 ،ق.
ابنکثیر دمشقی ،أبوالفداءإسماعیل ،البدایة و النهایة ،بیروت ،دارالمعرفة1422 ،ق.
ابننماحلى ،جعفربنمحمد ،مثیراألحزان،قم ،مدرسةاإلمامالمهدى (عج)1406 ،ق.
ابنسعد ،محمد ،الطبقاتالکبرى ،طائف ،مکتبةالصدیق1414 ،ق.
ابنمشهدى ،محمدبنجعفر ،المزارالکبیر ،قم ،دفتر انتشاراتاسالمى1419 ،ق.
ابومخنفکوفی ،لوطبنیحیی ،حکایة المختار فی أخذ الثار ،قم ،منشوراتالرضی1369 ،ق.
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اسفندیاری ،محمد ،کتابشناسی تاریخی امام حسین (ع) ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1380 ،ش.
امینعاملی ،سیدمحسن ،أعیان الشیعة ،بیروت ،دارالتعارف1403 ،ق.
ایمانــی ،حســین« ،پژوهشــی پیرامــون فرزنــدان و همســران امــام حســن (ع)» ،فرهنگکوثــر ،شــمارهی،55
پاییــز ،1382صــص .119-106
بحرانیاصفهانــی ،عبداللــه ،عوالــم العلــوم و المعــارف واألحــوال مــن اآلیــات و األخبــار واألقــوال ،قــم،
موسســةاالما مالمهدی(عج)1413 ،ق.
بالذری ،أبوالحسن أحمدبنیحیى ،أنساب األشراف ،بیروت ،دارالتعارف1397 ،ق.
حرعاملى ،محمدبنحسن ،أمل اآلمل ،نجف ،مکتبة األندلس1385 ،ق.
حسنی ،هاشممعروف ،سیرةاالئمةاالثنیعشر (ع) ،قم ،الشریفالرضی ،بیتا.
حسینىجاللى،سیدمحمدحسین ،فهرسالتراث ،قم ،دلیلما1422 ،ق.
حسینی ،سیدعبدالله ،معرفی و نقد منابع عاشورا ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی1386 ،ش.
حلی ،حسنبنیوسف ،اجوبةالمسائل ّ
المهنائیة ،قم ،خیام ،بیتا.
خطیببغدادى ،ابوبکراحمدبنعلى ،تاریخبغداد ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة1417 ،ق.
خوارزمی ،موفقبناحمدخطیب ،مقتلالحسین (ع) ،قم ،انوارالهدی ،بیتا.
دربنــدی ،آغابنعابدشــیروانیحائری ،اکســیر العبــادات فــی أســرار الشــهادات (أسرارالشــهادة) ،بحریــن،
شــرکةالمصطفی1415،ق.
ّ
دینورى ،ابوحنیفه احمدبنداود ،األخبار الطوال ،قم ،منشوراتالرضى1368 ،ش.
دینوری ،أبومحمدعبداللهبنمسلم ،اإلمامة و السیاسة ،بیروت ،داراألضواء1410 ،ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،المعارف ،قاهرة ،الهیئةالمصریة1992 ،م.
ذهبی ،محمدبناحمد ،تاریخ اإلسالم و دفیات المشاهیر و األعالم ،بیروت ،دارالکتابالعربی1410 ،ق.
ــــــــــــــــــــــ ،سیر اعالمالنبالء ،بیروت ،موسسةالرسالة1413 ،ق.
رحمانســتایش ،محمدکاظــم؛ رفعــت ،محســن« ،روایــات عاشــورایی الفتــوح ابنأعثــم کوفــی در میــزان نقــد و
بررســی» ،حدیثپژوهــی ،بهــار و تابســتان  ،1389شــمارهی ،3صــص .116-79
رفعـت ،محسـن« ،روایـات عاشـورایی مقتـل شـیخ صـدوق در میـزان نقـد» ،شـیعهپژوهی ،بهـار ،1396سالسـوم،
شـمارهدهم ،صـص .142-113
زبیری ،مصعببنعبدالله ،نسب قریش ،قاهره ،دارالمعارف ،بیتا.
سپهر ،میرزامحمدتقی ،ناسخ التواریخ در احواالت حضرت سیدالشهداء ،تهران ،اسالمیه1368 ،ش.
شوشتری ،محمدتقی ،قاموسالرجال ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی1419 ،ق.
صالحی نجفآبادی ،نعمتالله ،نگاهی به حماسه حسینی ،تهران ،کویر1369 ،ش.
صحتی سردرودی ،محمد ،تحریفشناسی عاشورا و تاریخ امام حسین (ع) ،تهران ،بینالملل1386 ،ش.
ــــــــــــــــــــــــــ ،عاشوراپژوهی با رویکردی به تحریفشناسی تاریخ امام حسین (ع) ،قم ،خادمالرضا1385،ش.
صدوق ،محمدبنبابویه ،األمالی ،تهران ،کتابچی1376 ،ش.
صفدی ،صالحالدینخلیل ،الوافی بالوفیات ،بیروت ،دارإحیاءالتراث1420 ،ق.
صنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف ،تحقیق ،حبیبالرحمنأعظمی ،بیجا ،بیتا.
ضیایی ،عبدالحمید ،جامعهشناسی تحریفات عاشورا ،تهران ،ققنوس1384 ،ش.
طبرسى ،احمدبنعلى ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مشهد ،مرتضى1403 ،ق.
طبرسى ،فضلبنحسن ،إعالم الورى بأعالم الهدی ،تهران ،اسالمیة1390 ،ق.
طبری ،محمدبنجریر ،تاریخالطبری (تاریخ األمم و الملوک) ،بیروت ،دارالتراث1387 ،ق.
طبسـی ،محمدجـواد« ،امـام حسـن مجتبی (ع) و افسـانه طلاق» ،فرهنـگ کوثر ،بهـار ،1382شـمارهی ،53صص
.23-15
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طریحی ،فخرالدین ،المنتخب فی جمع المراثی و الخطب ،بیروت ،مؤسسه اعلمی1424 ،ق.
طهرانی ،آقابزرگ ،الذریعةالی تصانیف الشیعة ،بیروت ،داراألضواء1403 ،ق.
طوسى ،محمدبنحسن ،رجال الطوسی ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی1373 ،ش.
عسقالنی ،أحمدبنعلی ،االصابة فى تمییز الصحابة ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة1415 ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،تهذیبالتهذیب ،بیروت ،دارالفکر1404 ،ق.
فتالنیشابورى ،محمدبناحمد ،روضةالواعظین و بصیرةالمتعظین ،قم ،رضى1375 ،ش.
قاســمپور ،محسن؛مختاریهاشــمآباد ،ابوطالــب« ،مبنــای متنمحورانــه عالمــه مجلســی در انتخــاب مصــادر و
احادیــث بحاراألنــوار بــا تأکیــد بــر احادیــث ناظــر بــر امامــت» ،علــوم حدیــث ،تابســتان ،1395شــماره ،80صــص
.137-106
قنــوات ،عبدالرحیــم« ،خلــط روایــات تاریخــی :افســانهی ارینــب» ،تاریــخ و تمــدن اســامی ،بهاروتابســتان،1391
سالهشــتم ،شــماره پانزدهــم ،صــص .26-3
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة1388 ،ق.
کاشانی ،میرزاحبیبالله ،تذکرةالشهداء ،تهران ،شمسالضحی1390 ،ش.
کاشفیسبزواری ،مالحسین ،روضة الشهداء ،تصحیح :ابوالحسنشعرانی ،تهران :اسالمیه ،بیتا.
کراجکى ،محمدبنعلى،التعجب من أغالط العامة فی مسألة اإلمامة ،قم ،دارالغدیر1421 ،ق.
کشى ،محمدبنعمر ،رجال الکشی (إختیارمعرفةالرجال)،مشهد ،دانشگاه مشهد1409 ،ق.
مجاهدی ،محمدعلی ،پژوهشی در مقتلهای فارسی ،قم ،زمزم هدایت1386 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامعة لعلوم األئمة األطهار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
ــــــــــــــــــــــ ،جالءالعیون ،تاریخ چهارده معصوم ،تحقیق :علیامامیان ،قم ،سرور1382 ،ش.
ــــــــــــــــــــــ ،مرآةالعقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة1404 ،ق.
محمدیریشــهری ،محمــد ،شــهادت نامــهی امــام حســین (ع) بــر پایــهی منابــع معتبــر ،قــم ،دارالحدیــث،
1390ش.
مدرس ،میرزا محمدعلی ،ریحانةاالدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب ،تهران ،خیام1369 ،ش.
مزی ،جمالالدین أبوالحجاج ،تهذیبالکمال فی أسماء الرجال ،بیروت ،مؤسسه الرساله1406 ،ق.
ّ
معتمدالدولة ،حاجی فرهادمیرزا ،قمقام زخار و صمصام ّبتار ،تهران ،بینالملل1391 ،ش.
مغربى ،قاضینعمان ،شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار (ع) ،قم ،جامعه مدرسین1409 ،ق.
مفید ،محمدبنمحمد ،اإلختصاص ،قم ،کنگرهی جهانی شیخ مفید1413 ،ق.
ـــــــــــــــــــــــــ ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،قم ،کنگرهی شیخ مفید1413 ،ق.
ــــــــــــــــــــــــــ ،المزارـ مناسکالمزار ،قم ،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید1413 ،ق.
منقری ،نصربنمزاحم ،وقعةصفین ،قم ،مکتب آیةالله مرعشینجفی1404 ،ق.
موسویخمینی ،سیدروح الله ،کشفاألسرار ،بیجا ،بیتا.
میدانی ،احمدبنمحمد ،مجمع األمثال ،مشهد ،معاون فرهنگی آستان مقدس رضوی1366 ،ش.
مسعودی ،أبوالحسن علىبنحسین ،مروجالذهب و معادن الجوهر ،قم ،دارالهجرة1409 ،ق.
ناطقبالحق ،یحییبنحسین ،تیسیر المطالب فی أمالی ابیطالب ،صنعاء ،مؤسس زیدبنعلی1422 ،ق.
نجاشی ،احمدبنعلى ،رجالالنجاشی ،قم ،مؤسسه نشراسالمی1365 ،ش.
نورى ،حسینبنمحمدتقى ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،مؤسسه آ لالبیت1408 ،ق.
نویری ،شهابالدین ،نهایةاألرب فی فنون األدب ،قاهره ،دارالکتب و الوثائق القومیة1423 ،ق.
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