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دستیابی به گزارش این رویدادها را آسان کرده و مستندات آن را به روشنی نقل میکند .این نگاشته
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شاید کمتر رویدادی را بتوان یافت که مانند «واقعه عاشورا» بر جریان تاریخِ پیش و پس از خود ،

درآمد
تأثیر برخی از رویدادهای تاریخی بسیار پررنگتر از رخدادهای دیگر است .یکی از
پر اهمّیتترین برگ های تاریخ شیعه ،مبارزه حضرت اباعبداهلل الحسین× با حکومت ستمگر یزید
و رقمخوردن واقعه عاشوراست .واقعه ای که بنا بر سخنان بسیاری از اسالمشناسان و حتّی مستشرقان،
اگر اتّفاق نمی افتاد ،دین اسالم از میان میرفت و یا بیخاصیت می گردید .همچنین ،روز عاشورا،
سبب بیداری مسلمانان و زمینهساز قیام های ایشان در مبارزه با حکومت مستکبران و بدعتگذاران
شد.
شیعیان در ط ول تاریخ همواره با اقامه عزا و ذکر مصیبت امام حسین× نام و یاد ایشان و
یاران شهیدشان را زنده نگه داشته اند .ذکر مصیبت توسط روضهخوانها و مدّ احان با شعرخوانی و
مقتلخوانی صورت میگیرد که از وقایع ثبتشده در کتاب های تاریخی و حدیثی مربوط به روز
دانش اه و آموزه اهی

عاشورا گرفته شده است .همچنین گاهی این اشعار و مقاتل ،نشأت یافته از خامه پردازشگر گویندگان
و خوانندگان است .نقطه کانونی عزاداریها خود امام× و مصائب ا یشان است .در این تحقیق،

قرآن و حدیث

مصائب اهل بیت و یاران آن حضرت واکاوی نمیگردد ؛ گرچه سختی هایی که به ایشان رسیده نیز
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از مصائب سخت روحی امام× به حساب می آید.
نوشتار کنونی به بیان مصائبی که به صورت مستقیم برای خود آن حضرت در روز عاشورا رخ
داده ،میپردازد .برخی از کتاب های مرتبط با امام حسین×  ،در فصل مربوط به نبرد عاشورایی
ایشان به صورت پراکنده مصائب را بازگو کرده اند ؛ امّا مانند این مقاله  ،مفصّل و متمرکز بر این موضوع
نیستند  .فصل نهم از جلد هفتم کتاب «دانشنامه امام حسین×» نمونه ای از منابع خوب در این
زمینه است .رویدادهای مرتبط با مصائب امام×  ،شامل جراحات و تعداد آن ،مناجاتهای آن
حضرت ،قاتالن و سارقان اموال امام× و دواندن اسب بر بدن مبارکشان میشود.
این پژوهش از منابع متقدّم یا نگاشته هایی که از منابع متقدّم استفاده کرده اند  ،بهره میگیرد.
کوشش نویسنده بر آن است که تا جای ممکن به منابع متقدّم ارجاع دهد .همچنین سعی شده که
رویدادها به ترتیب زمانی چیده شود .مدّاحان ،روضهخوان ها و شاعران با خواندن مقاله کنونی میتوانند
به صورت مست ند از مصائبی که در روز عاشورا نسبت به امام حسین× رخ داده ،آگاه شوند .محقّقان
نیز میتوانند رویدادهای مذکور را به صورت یکجا به همراه مستندات آن ببینند .این نگاشته در شش
گفتار ،ساختاربندی شده است.
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الف) جراحات و صدمات واردشده بر امام حسین ×
امام حسین× در طول جنگ روز عاشورا ،ضربات متعدّدی با ابزارآالت جنگی گوناگون از
دشمن دیده اند؛ ضربهخوردن از ناحیه سر و صورت ،چانه ،دهان و لب ها ،پیشانی ،قلب ،گلو ،تهیگاه ،
کف دست چپ ،دوش ،پهلو ،پشت گردن ،ترقوه ،استخو انهای سینه و افتادن از اسب از آن جمله اند
که به همه آنها  ،پرداخته خواهد شد.

 .9ضربهخوردن سر
کتاب « انساب االشراف» روایت ضربه به سر امام× را نقل کرده است:

اَتاهُ فَضَرَبَهُ عَلى' رَ أسِهِ بِالسَّیفِ وَ عَلَیهِ بُرنُسٌ فَقَطَعَ البُرنُسَ وَ اَصابَ السِّیفُ رَأسَهُ
فَاَدماهُ حَتَّى امتَلَاَ البُرنُسُ دَمًا .فَاَ لقَى الحُسَینُ البُرنُسَ وَ دَعا بِقَلَنسُوَةٍ

فَلَبِسَ ها3 .

سپس مردی که به او مالک بن نسیر کندی گفته میشد و مردی جَری بود که بر انجام
آنچه که می خواست ،باکی نداشت  ،نزدش آمد و با شمشیر به سَر وی زد و بُرنُسش
]یعنی کالهی که متّصل به جامه اش بود[ را برید و شمشیر به سَر خورد و آن را خونین
کرد تا جایی که برنس  ،پر از خون شد .پس حسین برنس را انداخت و کالهی از نوع
قلنسوه خواست و آن را پوشید.

شیخ مفید در « االرشاد» ناسز اگفتن این جانی به امام× را نیز آورده است 1 .ضارب ،همچنین
به نامهای «مالک بن نسر» « 9مالک بن انس» « 2مالک بن یسر»  1و «مالک بن بشر»  1معرّفی شده
 .3انساب االشراف  ،ج  ، 3ص  113و نیز ن .ک :مقتل الحسین × ( ابومخنف)  ،ص 818؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص ( .311ابومخنف و
به تبع آن  ،طبری  ،جانی را ا ز «بنی بداء» شمرده اند( ).ا عالم الوری  ،ج ، 8ص 121آورده که پیش ا ز آن  ،امام × ا ز بندآبِ نهر
فرات با زگشته بودند و شمر و گروهی ا ز همراهانش  ،برای مقابله با ایشان آمده بودند .روضة الواعظین  ،ص 811نیز شبیه این نقل
را آورده است( ).بندآب :بندی که در جلو آب ببندند  ،سد .فرهنگ عمید)
 .1اال رشاد  ،ج ، 1ص 881و نیز ن .ک :روضة الواعظین  ،ص.811
 .9اال رشاد  ،ج ، 1ص 881؛ مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 11؛ ال لّهوف  ،ص.18
 .2روضة الواعظین  ،ص.811
 .1مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص( 189به نقل ا ز تاریخ طبری ؛ همراه با گزارشی که نشان میدهد امام × پیش ا ز این ضربه  ،ا ز
شدّت جراحات  ،ضعیف شده بودند).
 .1االخبار الطّوال  ،ص( .191دینوری  ،رویداد مورد بحث را پس ا ز شهادت حضرت عبّاس و تنهایی امام × دانسته و بُرنُس را ا ز
جنس خز معرّفی کرده است).
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ثُمَّ اِنَّ رَجُلًا یُقالُ لَهُ ما لِكُ بنُ النُّسیرِ الكِندی وَ كانَ فاتِكًا الیُبالی عَلى' ما اَقدَمَ ،

که به نظر می رسد همه این نامها ،تصحیف یک نام است .با توجّه به تقدّم « انساب االشراف» و نقل
«تاریخ طبری» ظاهرا نام درست وی «مالک بن نسیر» است.

 .2تیرخوردن صورت
« ابن عساکر» در تاریخ خود ،گزارشی را بدین صورت ثبت کرده است:
مُسلِمُ بنُ رِباحٍ مَولى' عَلیِّ بنِ اَبیطالبٍ× قالَ :كُنتُ مَعَ الحُسَی نِ بنِ عَلیٍّ یَومَ
قُتِلَ  ،فَرُمِیَ فی وَجهِه

بِنُشّابَةٍ5 .

مسلم بن رباح ،غالم علی بن ابیطالب× میگوید :روزی که حسین بن علی×
کشته شد ،همراه او بودم که تیری به صورتش اصابت کرد.

ادامه روایت در گفتار «مناجاتها» خواهد آمد.
دانش اه و آموزه اهی

 .1تیرخوردن چانه ،دهان و لبها
چانه یا دهان امام حسین× در روز عاشورا هنگام تالش برای رسیدن به آب مورد اصابت

قرآن و حدیث

تیر قرار گرفت .طبری در تاریخ خود مینویسد:
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مُحَمَّدُ بنُ السّائبِ عَنِ القاسِمِ بنِ االَصبَغِ بنِ نُباتةَ قالَ :حَدَّثَنی مَن شَهِدَ الحُسَینَ
فی عَسكَرِهِ اَنَّ حُسَینًا حی نَ غَلَبَ عَلى عَسكَرِهِ رَكِبَ المُسَنّاةَ یُریدُ الفُراتَ .قالَ:
فَقالَ رَجُلٌ مِن بَنى اَبانِ بنِ دارمٍ :وَیلَكُم حَولوا بَینَهُ وَ بی نَ الماء التَتَاَمُ اِ لیهِ شیعَتُهُ.
قالَ :وَ ضَرَبَ فَرَسَهَ وَ اَتبَعَهُ النّاسُ حَتّى' حالوا بَینَهُ وَ بَی نَ الفُراتِ ؛ فَقالَ الحُسَینُ:
اَ للّـٰـهُمّ اَظمِهِ .قالَ :وَ یَنتَزِعُ االَبانىُّ بِسَهمٍ فَاَثبَتَهُ فی حَنَكِ الحُسَین .قالَ :فَانتَزَعَ
الحُسَی نُ السَّهمَ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّیهِ فَامتَلَاَتا دَمًا81 .
محمّد بن سائب از قاسم بن اصبغ بن نباتة نقل کرده که گفت :کسی که شاهد حسین
در لشکرش بوده  ،مرا حدیث کرد که وقتی لشکر حسین مغلوب شد ،او از روی بندآب ،
عزم فرات کرد .گوید :پس مردی از بنی ابان بن دارم گفت :وای بر شما! میان او و آب
حائل شوید که شیعیانش به او نرسند و اسب خویش را حرکت داد و مردم نیز دنبالش
رفتند تا اینکه بین او و فرات حائل شدند .حسین نفرین کرد :خدایا! تشنه اش بدار! گوید:
مرد ابانی تیری زد و آن را بر چانه حسین نشاند .گوید :پس ،حسین تیر را بیرون کشید
و دو کف دست خود را باز کرد که از خون پر شد.

 .5تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص  113و نیز ن .ک :کفایة الطّالب  ،ص.138
 .81تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص  313؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 815و نیز ن .ک :روضة الواعظین  ،ص.811
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شیخ مفید نیز همین قضیه را نقل کرده ؛ با این تفاوت که وقتی امام× از شدّت تشنگی عزم
فرات نمودند  ،حضرت عبّاس× نیز همراه آن حضرت بود« 88 .خوارزمی» اسم تیرانداز را « زرعة»
ثبت کرده

است81 .

گزارشهای دیگری هم از اصابت تیر به دهان امام× سخن گفته است .بالذری مینویسد:
قالوا :وَ اشتَدَّ عَطَشُ الحُسَینِ بنِ عَلیٍّ .فَدَنا لِیَشرِبَ مِنَ الماءِ ؛ فَرَماهُ حُصَینُ بنُ
تَمیمٍ بِسَهمٍ فَوَقَعَ ف ی فَ مِهِ فَجَعَ لَ یَ تَلَقِّى الدَّمَ مِن فَ مِهِ وَ یَرمى بِهِ83 .

این گزارش مانند روایت پیشین  ،نشان میدهد که حضرت  ،تالش کردند تا از آب فرات بنوشند.
شباهت دو روایتِ تیرخوردنِ دهان و چانه با یکدیگر ،عزم امام× به سوی فرات و پُرشدن
دست های حضرت از خون است .ممکن است این دو روایت ،گزارش یک واقعه باشد که در کم و
کیف آن کمی اختالف دیده میشود ؛ زیرا این احتمال وجود دارد که به دلیل نزدیکی تیرِ نشسته در
چانه به دهان ،راوی از چانه ،به دهان تعبیر کرده باشد یا تیر از چانه به دهان رسیده باشد.
ا لبته منعی ندارد که این دو روایت ،حکایت دو رویداد مجزّا باشد؛ زیرا ضارب و قبیله اش  ،متفاوت
معرّفی شده اند .یعنی امام× دو بار ،برای نوشیدن آب به کناره فرات رفته باشند که هر دو دفعه
توسط دشمن از ناحیه چانه و دهان ،مجروح شده باشند.
«دینوری» این ماجرا را بدین صورت آورده است:
وَ عَطَشَ الحُسَینُ فَدَعا بِقَدَحٍ مِن ماءٍ  ،فَلَمّا وَضَعَهُ فی فیهِ رَماهُ الحُصَی نُ بنُ نُمَیرٍ
بِسَهمٍ فَدَخَ لَ فَ مَهُ وَ حالَ بَینَه وَ بَی نَ شُربِ الماءِ فَوَضَعَ القَدَحَ مِن یدِهِ81 .
حسین× تشنه شد .پس قدح آبی خواست .هنگامی که آن را در دهانش قرار داد،
حصین بن نمیر تیری به او زد که داخل دهانش نشست و مانع آشامیدن آب توسّط
وی گردید .پس حسین× قدح را رها کرد.
 .88اال رشاد  ،ج ، 1ص 815و نیز ن .ک :اعالم الوری  ،ج ، 8ص.122
 .81مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.811
 .83انساب االشراف  ،ج  ، 3ص 118و نیز ن .ک :مقتل الحسین × ( ابومخنف)  ،ص 811؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص  313؛ تجارب
االمم  ،ج ، 1ص.15
 .81االخبار الطّوال  ،ص.191
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گفتند :و عطش حسین بن علی شدّت گرفت .پس نزدیک شد که از آب بنوشد ؛ ولی
حصین بن تمیم  ،تیری پرتاب کرد که در دهان او نشست .پس حسین خونها را از
دهان خود میگرفت و به هوا می افکند.

بنا بر این نقل ،امام× هنگامی که خواستند از قدح ،آب بنوشند تیر خوردند .ابن شهر آشوب
نیز مانند دینوری ،نام ضار ب را حصین بن نمیر دانسته است « 89 .ابن جوزی» محلّ اصابت تیر را دو
لب امام× ثبت کرده و زننده تیر را «حصین بن تمیم» معرّفی نموده است 82 .با توجّه به تقدّم
دینوری و ابن شهر آشوب و شباهت نمیر و تمیم ،احتمال می رود حصین بن تمیم ،مصحّف حصین
بن نمیر باشد.

 .1جراحت پیشانی و سینه
«خوارزمی» پس از نقل مانع شدن لشکریان از نوشیدن آب فرات توسّط آن حضرت ،مینویسد:
ثُمَّ رَماهُ رَجُلٌ یُقالُ لَه :اَبُو الحَتوفِ الجُعفیُّ بِسَهمٍ فَوَقَعَ السَّهمُ فی جَبهَتِهِ  ،فَنَزَعَ
الحُسَی نُ السَّهمَ وَ رَمىٰ بِه فَسالَ الدَّمُ عَلىٰ وَج هِهِ وَ لِحیَتِهِ81 .
دانش اه و آموزه اهی

سپس مردی که به او ابوالحتوف جعفی گفته میشد تیری به سوی او پرتاب کرد که
بر پیشانی وی نشست .پس حسین تیر را بیرون کشید و دور اند اخت و خون بر صورت
و محاسنش جاری شد.

قرآن و حدیث

خوارزمی همچنین از اصابت سنگ و تیر سه شعبه به پیشانی و قلب امام× سخن گفته است:
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فَوَقَفَ یَستَری حُ وَ قَد ضَعُفَ عَنِ القِتالِ  ،فَبَینا هوَ واقِفٌ اِذ اَتاهُ حَجَرٌ فَوَقَعَ عَلىٰ
جَبهَتِه فَسا لَ تِ الدِّماءُ مِن جَبهَتِهِ  ،فَاَخَذَ الثَّوبَ لِیُ مسِحَ عَن جَبهَتِهِ فَاَتاهُ َسهم م َُح َّدد
مَسمومٌ لَهُ ثَالثُ شُعَبٍ فَوَقَعَ فی قَلبِهِ  ...ثُمَّ اَخَذَ السَّهمَ فَاَخَرَجَهُ مِن قَفاهُ فَانبَعَثَ
الدَّمُ كَالمیزابِ81 .
پس او در حالی که برای جنگیدن ،کمتوان شده بود ،ایستاد تا کمی بیاساید که ناگهان
سنگی بر پیشانی اش نشست و خون از آن جاری شد .پس پیراهنش را برگرفت تا
خونها را از پیشانی اش پاک کند که تیری تیزشده ،مسموم و سهشعبه آمد و در قلبش
فرو رفت  ...پس تیر را گرفت و از پشتش بیرون کشید ؛ خون مانند ناودان جاری گشت.

بنا بر این نقل ،حضرت از پیراهن زیر زره برای پاککردن خون استفاده کردند .مرحوم علّامه
مجلسی در «بحار االنوار» نوشته است:
فَوَقَعَ السَّ همُ ف ی صَدرِهِ وَ ف ی بَعضِ الرّوا یاتِ« :عَلىٰ قَلبِهِ»85 .
 .89مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
 .82تذکرة الخواص  ،ص.111
 .81مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 8ص 31و نیز ن .ک :مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
 .81مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 35و نیز ن .ک :ال لّهوف  ،ص.18
 .85بحار االنوار  ،ج ، 19ص .93
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عبارت اوّل مرحوم علّامه مجلسی نیز بر اصابت تیر به سینه داللت میکند .برخی از
پژوهشگران ،مراد از قلب را نیز همان سینه امام× دانسته اند ؛ چراکه قلب در ناحیه سینه قرار گرفته
و احتماال راوی از آن ،تعبیر به قلب کرده است .از سوی دیگر اگر تیر به خود قلب خورده باشد،
حضرت نمیتوانستند پس از تیرخوردن ،کارهای دیگری را که در ادامه روایت آمده ،انجام دهند11 .

 .5زخمیشدن گلو و تُهیگاه و افتادن از روی اسب
ابن اعثم درباره تیرخوردن حضرت مینویسد:

سنان بن انس نخعی که خدا لعنتش کند ،تیری را به حسین زد و تیر بر گلوی او
نشست .سپس صالح بن وهب یزنی که خدا او را لعنت کند ،با نیزه به تهیگاه وی زد.
پس حسین که خدا از او راضی باشد  ،از اسب بر زمین افتاد و نشست و تیر را از گلویش
بیرون آورد.

مطابق نقل ابن شهر آشوب « ابوایّوب غنوی» تیری مسموم به گلوی امام× زد 11 .خوارزمی
هم نوشته:
در میانه جنگِ دلیرانه امام حسین×  ،تیرها از هر سو می آمد و بر گلو و سینه
مینشست13 .

ایشان
همچنین در مقتل خوارزمی آمده است:
طَعَنَهُ صا لِحُ بنُ وَهَبِنِ المُرّیُّ عَلىٰ خاصِرَتِهِ طَعنَةً مُنكِرَةً  ،فَسَقَطَ الحُسَینُ عَن
فَرَسِه اِ لَ ى االَرضِ عَلىٰ خَدِّهِ االَ ی مَ نِ11 .
صالح بن وهب مُرّی ،ضربه ای کاری با نیزه به تهیگاه او زد ؛ پس حسین از اسبش به
پایین افتاد و با گونه راستش به زمین خورد.
 .11ن .ک :دانشنامه امام حسین ×  ،ج ، 1ص ، 111پانوشت.8
 .18الفتوح  ،ج ، 9ص 881و نیز ن .ک :االمالی (صدوق)  ،ص( 112شیخ صدوق «بنی کالب» را مانع رسیدن امام × به آب دانسته
است ).؛ مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 11؛ ال لّهوف  ،ص 11؛ الدّرّ النّظیم  ،ص ( .998یوسف بن حاتم ا ز عبارت «جُرِحَ فی
حَلقِهِ» استفاده کرده است).
 .11مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
 .13مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.35
 .11مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 11و نیز ن .ک :ال لّهوف  ،ص .13
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رَماهُ سَنانُ بنُ اَنَسِ النَّخَعیُّ لَعَنَهُ ا هللُ بِسَهمٍ فَوَقَعَ السَّهمُ فی نَحرِهِ وَ طَعَنَهُ صا لِحُ
بنُ وَهَبِنِ الیَزَنیُّ لَعَنَهُ ا هللُ طَعنَةً فی خاصِرَتِهِ فَسَقَطَ الحُسَینُ رَضِیَ ا هللُ عَنُه عَن
فَرَسِه اِ لَ ى االَرضِ وَ استَوىٰ قاعِدً ا وَ نَزَعَ السَّهمُ مِن نَحرِهِ18 .

بنابراین خوارزمی عامل افتادن امام× از روی اسب را ضربه نیزه «صالح بن وهب» ثبت
کرده است.

 .6قطعشدن کفِ دست چپ و جراحت پهلو ،دوش و پشت گردن
«بالذری» مینویسد:
وَ نادىٰ شِمرٌ فِی النّاسِ :وَیلَكُم ما با لَكُم تَحیدونَ عَن هـٰـذَ ا الرَّجُلِ؟ ما تَنتَظِرونَ؟
اُقتُلوهُ ثَكَلَتكُم اُمَّهاتُكُم! فَحَ مَلوا عَلَیهِ مِن كُ لِّ جانِ بٍ فَضَرَبَهُ زُرعَةُ ب نُ شَر یكِنِ
التَّی م یُّ عَلىٰ كَفِّهِ الیُسرىٰ وَ ضَرَبَ عَلىٰ عاتِقِهِ  .ثُمَّ انصَرَفوا عَنهُ وَ هُوَ یَنوءُ وَ یَكِ بُّ19 .
یَكِ بُّ19 .

دانش اه و آموزه اهی

و شمر در میان مردم صدا کرد :وای بر شما! شما را چه شده که از این مرد فرار
می کنید؟ منتظر چه هستید؟ او را بکشید! مادرانتان به عزایتان بنشینند! پس به او از
هر طرف هجوم بردند .زرعة بن شریکِ تَیمی  ،ضربه ای بر کف دست چپ و بین شانه
و گردن او زد .سپس او را رها کردند در حالی که به سختی برمیخاست و دوباره بر
زمین می افتاد.

قرآن و حدیث

بنا بر این گزارش ،امام× بر اثر جراحات وارده آنقدر کمتوان شده بودند که قدرت ایستادن
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نداشتند .طبق برخی از نقلها « زرعه» با این ضربه ،کف دست امام× را قطع کرده است 12 .در
نقل شیخ مفید ،فتّال نیشابوری و سید ،تصریح شده که امام× پس از ضربهدیدن از ناحیه عاتِق
یعنی بین شانه و گردن و محلّ قرارگرفتن رِدا (دوش) 11 ،با صورت به زمین افتادند 11 .در برخی منابع
به جای عاتق ،کلمه «کتف» ثبت شده است « 15 .ابن سعد» و « ابن شهر آشوب» محلّ ضربه را کتف
چپ دانسته اند 3 1 .ابن شهر آشوب  ،خوردن نیزه به پهلوی امام× توسّط «صالح بن وهب» را نیز
گزارش کرده است 3 8 .در نقل « الفتوح» آمده که زرعة ،ضربه ای را به دست چپ آن حضرت زد و
 .19انساب االشراف  ،ج  ، 3ص  113و نیز ن .ک :مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 111؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ الفتوح ،
ج ، 9ص 881؛ مروج الذّهب  ،ج  ، 3ص 21؛ مقتل ا لحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 11؛ ال لّهوف  ،ص.11
 .12اال رشاد  ،ج ، 1ص.881
 .11العین  ،ج ، 8ص 819؛ الصّحاح  ،ج ، 1ص.8918
 .11اال رشاد  ،ج ، 1ص 881؛ روضة الواعظین  ،ص 815؛ ال لّهوف  ،ص.11
 .15مقاتل الطّالبین  ،ص 15؛ شرح االخبار  ،ج  ، 3ص 821؛ روضة الواعظین  ،ص 815؛ ال لّهوف  ،ص.11
 .31ترجمة االمام الحسین × (من طبقات ابن سعد)  ،ص 19؛ مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
 .38مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
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«عمرو بن طلحة جعفی» از پشت امام× یک ضربه کاری بر پشت گردن آن حضرت زد 3 1 .در
مناقب ابن شهر آشوب  ،نام زننده ضربه به پشت گردن حضرت« ،عمرو بن
که ظاهرا تصحیف «عمرو بن طلحة» است.

خلیقه جعفی» ثبت شده 3 3

هرچند ضربه دشمن میتواند هم به دوش و هم به کتف امام× خورده باشد امّا ظاهرا
«کتفه» تصحیف «کفّه» است .زیرا اوّال در برخی از منابع به جای «کفّه» کلمه «یده» ثبت
و ثانیا در روضة الواعظین آمده:
فَضَرَبَهُ زُرعَةُ بنُ شَریكٍ عَلىٰ كِتفِهِ الیُسرىٰ

شده 3 1

فَقَطَعَ ها3 9 .

پس زرعة بن شریک ،ضربه ای به کتف چپ وی زد و آن را برید.

فَانَتَزَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ القَومِ بِسَهمٍ فَاَثبَتَهُ فی عاتِقِهِ فَنَزَعَ السَّهمَ وَ ضَرَبَهُ زُرعَةُ بنُ
شَریكِنِ التَّمی میُّ بِالسَّیفِ ؛ اِتَّقاهُ الحُسَینُ بِیدِه فَاَسرَعَ السَّیفُ فی

یَدِهِ3 2 .

پس مردی از گروه دشمنان به سمت او تیری انداخت که بر دوشش نشست .وی تیر
را بیرون کشید .زرعة بن شریک تمیمی با شمشیر او را زد که حسین دست خود را سپر
قرار داد و شمشیر در دستش فرو رفت.

در این گزارش ،تیری به دوش حضرت خورده و زننده آن نیز مج هول است .این در حالی است
که «ضربه زدن» بدون قید در نقلهای دیگر« ،ضربه شمشیر» را میرساند ؛ همچنانکه گاهی به
کلمه «سیف» تصر یح شده است3 1 .

 .7ضربهخوردن ترقوه و استخوانهای سینه
پس از اینکه امام× از ناحیه دست چپ و عاتق ،آسیب دیدند  ،با نیزه مورد حمله قرار گرفتند:

 .31الفتوح  ،ج ، 9ص«( .881حبل عاتق» به مح لّ افتادن ردا بر گردن  ،بین شانه و گردن و رگ یا عصبی که آنجاست گفته شده
که در متن « پشت گردن» ترجمه شد .ن .ک :النّهایة  ،ج ، 8ص  333؛ لسان العرب  ،ج ، 88ص)839
 .33مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
 .31الفتوح  ،ج ، 9ص.881
 .39روضة الواعظین  ،ص.815
 .32االخبار الطّوال  ،ص.191
 .31به عنوان نمونه ن .ک :االخبار الطّوال  ،ص.191
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همچنین «قطع»  ،تناسب بیشتری با دست دارد نه کتف« .دینوری» در « االخبار الطّوال» پس
از اینکه ضربهخوردن به سر و دهان آن حضرت را گزارش میدهد ،مینویسد:

وَ حَمَلَ عَلَیه  ،وَ هُوَ فی تِلكَ الحال  ،سَنانُ بنُ اَنَسِ بنِ عَمروِ النَّخَعیُّ فَطَعَنَهُ
بِالرُّمحِ فَوَقَعَ3 1 .
هنگامی که او در آن حال بود (یعنی برخاستن و افتادن) سنان بن انس بن عمرو نخعی،
وی را با نیزه زد و او افتاد.

ابن سعد نیز چنین نقل کرده است:
وَ بَرَ زَ لَهُ سَنانُ بنُ اَنَسِنِ النَّخَعیُّ فَطَعَنَهُ فی تَرقُوَتِهِ ثُمَّ انتَزَعَ الرُّمحَ فَطَعَنَهُ فی
بَوان ی صَدرِهِ فَخَرَّ الحُسَی نُ صَر یعًا3 5 .
سنان بن انس نخعی  ،مقابل او آمد و با نیزه به ترقوه اش زد .سپس آن را بیرون کشید
و به استخوانهای سینه اش زد .پس حسین با رو بر زمین افتاد.

همانگونه که در ادامه خواهد آمد ،سنان (لعنة اهلل علیه ) یکی از کسانی است که سهم زیادی
در به شهادت رساندن اباعبداهلل الحسین× داشته است.
دانش اه و آموزه اهی

ب) آمار تیره ا ،شمشیرها و نیزههای واردشده بر امام ×

قرآن و حدیث

منابع و روایات گوناگون از تعداد زخم های اباعبداهلل الحسین× سخن گفته اند .درباره تیرها،
افزون بر تعداد آن که در ادامه می آید ،توصیف دیگری نیز آمده است .شیخ مفید پس از بیان روایت
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حمله امام حسین× و فرارکردن دشمنان از پیش روی ایشان مانند فرار گلّه بز از چنگال گرگ،
مینویسد:
فَلَمّا رَ آى ذٰ لِكَ شِمرُ بنُ ذِی الجَوشَنِ اِستَدعَى الفُرسانَ فَصاروا فی ظُهورِ الرُّجا لَةِ
وَ اَمَرَ الرُّماةَ اَن یَرمَوهُ فَرَشَقوهُ بِالسِّ هامِ حَتّىٰ صارَ كَالقُنفُذِ11 .
زمانی که شمر بن ذی الجوشن این وضع را دید ،سوارگان را فراخواند و آنان در پشت
پیادگان قرار گرفتند و به تیراندازان دستور داد تا به ایشان تیر بزنند .پس تیرها را به
سوی او رها کردند تا ( از شدّت اصابت تیر بر بدنش) مانند خارپشت شد.

تعبیر خارپشت ،همانگونه که روشن است ،از زیادی تیرها حکایت میکند .تعداد زخمهای
امام× به مقادیر مختلف  ،گفته شده که در ادامه بدان پرداخته میشود.

 .31انساب االشراف  ،ج  ، 3ص  113و نیز ن .ک :مقتل الحسین × ( ابومخنف)  ،ص 111؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ اال رشاد ،
ج ، 1ص 881؛ روضة الواعظین  ،ص 815؛ مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 18؛ ال لّهوف  ،ص.11
 .35ترجمة االمام الحسین × (من طبقات ابن سعد)  ،ص 19و نیز ن .ک :ال لّهوف  ،ص.11
 .11اال رشاد  ،ج ، 1ص 888و نیز ن .ک :روضة الواعظین ،ص 815؛ ا عالم الوری ،ج ، 8ص 121؛ مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
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 .9سی و سه نیزه و سی و چهار ضربه شمشیر
ابومخنف از امام باقر× نقل میکند:
ة18 .
یَقتِلََثالثَ َ وَثَالثونَطعن ًَةَ وَاَربعََ وَثالثونََضب ًَ
ی َح َ
و ِجدَبِاحلسَ َِ

هنگامی که حسین کشته شد بر روی بدنش ،جای  33نیزه و  31ضربه یافت شد.

مراد از «ضربة» جراحت شمشیر است .افزون بر رواجداشتن استعمال این واژه درباره زخم
شمشیر ،در نقل «بالذری» به واژه «سیوف» تصریح شده است11 .

 .2سی و سه نیزه و چهل و چهار ضربه شمشیر
وُجِدَ فی بَدَنِهِ ثَالثٌ وَ ثالثونَ طَعنَةً وَ اَربَعٌ وَ اَربَعون ضَربَةً وَ وُجِدَ فی جُبَّةٍ دَكناءٍ
كانَت عَلَیهِ مِئَةٌ وَ بِضعَةَ عَشَرَ خُرقًا مِن بَینِ طَعنَةٍ وَ ضَربَةٍ وَ

رَمیَةٍ13 .

در بدن وی جای زخم  33نیزه و  11شمشیر یافت شد .همچنین بر روی پیراهن گشاد
و بلند و مایل به سیاهرنگش ،بیش از صد و ده پارگی دیده شد که اثر نیزه و شمشیر و
تیر بود.

شایان ذکر است که ابوطالب ،یکی از دانشمندان معروف زیدیه در قرن چهارم و پنجم است.
چهبسا این گزارش  ،نقل همان سخن امام باقر× باشد که در آن به جای « اربع و ثالثون» اشتباها
« اربع و اربعون» ثبت شده است.

 .1شصت و سه جراحت با نیزه ،شمشیر و تیر
کتاب « الکافی» دارای روایتی از امام باقر× درباره تعداد جراحات امام حسین× است:
ی َبنََعلیَ َ وَعلَی ِه َج َّبة َخزَدكناء َفوجدواَفیهاَ
عَن اَبیجَعفَرٍ قالَ :قتِل َاحلسَ َ
م11 .
ف َ وَطعنةَبِالر ِ
السه َِ
محَا وَرمیَةَبِ َ
السی ِ َ
َضبةَبِ َ
یَ َ
ی َِمنَبَ َِ
ثالث ًةَو َِس اَت َ

َّ

ُّ

َّ

 .18تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 111و نیز ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص  113؛ ال لّهوف ،
ص.12
 .11ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص .113
 .13االفادة  ،ص  13؛ دالئل االمامة  ،ص.811
 .11الکافی  ،ج ، 2ص ، 191ح.5
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ابوطالب یحیی بن حسین هارونی مینویسد:

از امام باقر× روایت شده  :حسین بن علی× کشته شد در حالی که پیراهن بلند
و گشاد و مایل به سیاهرنگی از جنس خز داشت .پس بر پیراهن او  23جای ضربه
یافتند که مربوط به شمشیر و نیزه و تیر بود.

همانگونه که در ترجمه ذکر شد ،ظاهر روایت این است که بر پیراهن امام×  23محلّ
جراحت یافته اند نه اینکه آن حضرت در مجموع 23 ،ضربه خورده باشند .در نقل ابوطالب نیز بین
جراحات پیکر و پارگی های پیراهن تفصیل وجود داشت که خود  ،نشان از تفاوت این دو است .ا لبته
پارگی های پیراهن بیانگر تعداد زخمها نیز هست امّا نشانگر جراحت های سر و جاهایی که پیراهن
نمیپوشاند ،نیست.

 .1سیصد و بیست و چند ضربه با نیزه ،شمشیر و تیر
مرحوم شیخ صدوق در امالی  ،روایت زیر را ثبت کرده است:
دانش اه و آموزه اهی

ی َبن َعلیَ َ و َو ِجد َبِهَثالثَ َِمئةَ َ وَ َبِضعةَ َ و ِ
نةَ
َعشونَ َطع ًَ
قالَ :اَصی ب َاحلسَ َ

قرآن و حدیث

عَن اَبِی الجارودَ وَ ابنِ بُكَیرٍ وَ بُرَیدِ بنِ مُعاویَةَ ا لعِجلیِّ عَن اَبیجَعفَ ِرنِ الباقِرِ×

بِرمحََاَ وَضمرَ ًَةَبِسَیفَاَ وَرمیَ ًَةَبِسهمَ .فَرُوِیَ اَنَّها كانَت كُلُّها فی مَقدَمِهِ لِاَنَّهُ×

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

كانَ ال

یُوَ لّی19 .

از ابوالجارود و ابن بکیر و برید بن معاویه عجلی از امام باقر× نقل شده :حسین بن
علی× کشته شد در حالی که بر بدنش ،سیصد و بیست و چند زخم نیزه یا ضربه
شمشیر یا تیر یافت شد.

این روایت را سه راوی از امام باقر× روایت کرده اند.
روایت شده که همه این زخم ها در جلوی بدن ایشان بود چرا که او هرگز (به دشمن) پشت
نمیکرد.

 .5هفتاد و اندی ضربه شمشیر
شیخ طوسی از امام صادق× نقل میکند:

 .19االمالی (صدوق)  ،ص ، 111ح 8و نیز ن .ک :روضة الواعظین  ،ص 15؛ تاج الموالید  ،ص 38؛ مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
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ی ِ
َبن َعلیََ
مُعاذُ بنُ مُسلِمٍ قالَ :سَمِعتُ اَباعَبدِا هللِ× یَقولُ :و ِجد َبِاحلسَ َِ

یف12 .
الس ِ َ
فَ وَسبعونََضب ًَةَبِ َ
صلوات َاهللَِعلَی َِهَنَ َی َ

ِّ

َّ

معاذ بن مسلم گوید :از امام صادق× شنیدم که میفرماید  :بر پیکر حسین بن علی
صلوات اهلل علیه هفتاد و اندی ضربه شمشیر یافت شد.

در این روایت ،سخنی از جراحات نیزه و تیر نیست.

 .6چهل جراحت شمشیر و نیزه
«قاضی نعمان مغربی» روایتی را از امام سجّاد× اینگونه نقل میکند:

َض ب ةَوَط عن ةَ11 .

حسین بن علی× کشته شد در حالی که پیراهن بلندی از خز داشت .حساب کردیم
بر بدنش چهل جراحتِ حاصل از ضربه شمشیر و نیزه بود.

روایات تعداد جراحات امام حسین× از سه معصوم^ نقل شده و تعداد جراحتها از  11تا
سیصد و اندی گزارش شده است .افزون بر محدودبودن برخی شمارش ها به پارگی لباس ،علّت
اختالف در تعداد جراحات میتواند این باشد که اعداد کمتر بدون احتساب زخم های کوچک و اعداد
بزرگ تر با احتساب آن بیان شده باشد ؛ همچنین برخی از گزارش ها ،جراحات وارده بر جلوتَنه حضرت
را لحاظ کرده و برخی ،اعم از آن را به حساب آورده است و یا برخی از گزارش ها ،قطع دست و  ...را
جزو آمار شمرده و برخی ،این موارد را جدا کرده باشد .همچنین در برخی آمارها ،جراحت با شمشیر
از سایر زخم ها جدا شده است.

ج) مناجات امام حسین × پس از جراحات
امام حسین× پس از واردشدن زخم به ایشان ،با خداوند مناجات میکردند .برخی از این
مناجاتها در روایات آمده است.

 .12االمالی (طوسی)  ،ص ، 212ح.81
 .11دعائم االسالم  ،ج ، 1ص.891
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یَ
ی َ ِجراح ًة َما َبَ َ
ی َبن َعلیَ َ و َعلَی ِه َجَ َّبة َخز َحسبناَفیهاَاربع َ
اصی ب َاحلَسَ َ

 .9پس از جراحت گلو و افتادن از اسب
شیخ صدوق در امالی خویش ،حدیثی را امام سجّاد× نقل میکند:
َالس ِ
ی× َیَ مینًا َو َِش ً
امء َفقالََ:
ى َاحدً اَفرفع َرأسه ََاِل َّ َ
امال َو َالیَر ٰ َ
نظر َاحلَسَ َ
ی َامل ِ
اء َوَ
ىَماَیَصنع َبِول ِدَنب َِّی كَ.و َحالَبنوكِالب َبَینه َوَبَ َ
اَل الـٰـه َّمَاِ َّن ك َتر ٰ َ
ِ ِ
ر َِمیََبِسَ هم َفوقعَفی َن ِ ِ
ى بِ َِه و َجعلَ
السهمَ فرم ٰ َ
حره َوَخ َّر َعن َفرس َه فاَخذَ َّ
ِ
َامتالتَلطخ َِِباَرأسهَوَلـِحیَتهَوَیَقولََ:اَلقَىَاهللَعزَّ َوَ
یَتل ََّقىَالدََّمَبِک ِّفهَفل َّام ْ
طخ َبِدمی11 .
ج َّلَوَاناَمظلومَمتل ِّ

پس حسین× به راست و چپ نگاهی کرد و کسی را ندید .سپس سرش را به سوی

دانش اه و آموزه اهی

آسمان بلند کرد و عرضه داشت :خداوندا  ،به درستی که تو می بینی با پسر پیامبرت چه
می شود .آنگاه ،بنوکالب میان او و آب مانع شدند و تیری پرتاب شد که به گلویش
خورد و از اسب افتاد .پس تیر را برگرفت و دور انداخت .کف دستش را زیر خون گرفت
تا پٌر از خون شد و آن را به سر و محاسنش آغشته نمود در حالی که میگفت :خداوند
عزّوج لّ را مالقات میکنم در حالی که ستم دیده هستم و به خون خود آغشته شده ام.

قرآن و حدیث

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

در نقل « الفتوح» در پایان سخنان حضرت آمده است:
قی15 .
یَح اَ
ىَر ابیَبِدمیَمغصو ًباَعلَ َّ َ
الق ٰ َ
خدا را مالقات می کنم در حالی که با خون خود رنگین شده ام و حقّم غصب شده است.

یوسف بن حاتم مینویسد:
قَد اَصابَ الحُسَینَ× جَرحٌ فی حَلقِهِ وَ هُوَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَیهِ فَاِذَ ا امتَلَاَتِ الدَّمُ قالَ:
نَهــذاَفی ك َقلیل91 .
رى .ثُمَّ یُعیدُها فَاِذَ ا امتَلَاَت قالَ :اَل الـٰـه َّم ََاِ َّ
اَل اَلـٰـه َّم ََاِ َّن كَت ٰ َ
به گلوی حسین جراحتی رسید  .او دستش را روی زخم میگذاشت و زمانی که پر از
خون میشد  ،عرض می کرد :خداوندا  ،تو می بینی .سپس این کار را تکرار مینمود و
زمانی که دستش ا ز خون پر میشد ،میگفت :خداوندا  ،به درستی که این در راه تو کم
است.

مراد از غصب حق میتواند غصب خالفت از خاندان اهل بیت^ یا دیگر حقوق امام
حسین× باشد.
 .11االمالی (صدوق)  ،ص 112و نیز ن .ک :روضة الواعظین  ،ص.815
 .15الفتوح  ،ج ، 9ص 881؛ ال لّهوف  ،ص.11
 .91الدّرّ النّظیم  ،ص.998
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 .2پس از خونینشدن بدن
قندوزی حنفی از ابومخنف نقل میکند:
بَقِیَ الحُسَینُ× ثَالثَ ساعاتٍ مِنَ النَّهارِ مُلَطَّخًا بِدَمِهِ رامِقًا بِطَرَفِه اِ لَى السَّماءِ
ىل َقضائِ كَ َ و َال َمعبود َِسواكََ .یا َغیاثَ
وَ یُنادی :یا ََاِلـٰـهیَ ،صَ ًربا َعَ َٰ
ی98 .
الـمستغیث َ

حسین× سه ساعت از روز را سپری کرد در حالی که آغشته به خون بود و با گوشه
چشمش به طرف آسمان نگاه میکرد و ندا سر میداد :خدای من  ،صبر میکنم بر
قضای تویی که پرستیدهشده ای جز تو نیست .ای فریادرس فریادخواهان.

 .1پس از تیرخوردن صورت
حدیثی که پیشتر از کتاب «تاریخ دمشق» نقل شد  ،مشتمل بر مناجاتی کوتاه است .مسلم بن
رباح میگوید:
كُنتُ مَعَ الحُسَی نِ بنِ عَلیٍّ یَومَ قُتِلَ فَرُمِیَ فی وَجهِهِ بِنُشّابَةٍ .فَقالَ لی :یاَمسلِمَ،
ادن َیَ َدی كَ َ ِمن َالدَّ َِمَ .فَاَدَنَیتُهُما فَلَمّا امتَلَاَتا قالَ :اسکبه َفی َیدی .فَسَكَبتُهُ فی
بنَبِ ِ
یَدِهِ فَنَفَخَ بِهِما اِ لَى السَّماءِ وَ قالَ :اَل اَلـٰـه ََّمَاطلبَبِد ِمَاِ ِ
نتَنب َِّی كََ.قالَ مُسلِمُ:

فَما وَقَعَ مِنهُ اِ لَى االَرضِ

قَطرَةٌ91 .

روزی که حسین بن علی× کشته شد ،همراه او بودم که تیری به صورتش اصابت
کرد .پس به من فرمود :ای مسلم! دستانت را بیاور و خون صورتم را در آن بریز .پس
دو دستم را نزدیک بردم .زمانی که دستانم از خون پُر شدند ،فرمود :خونها را در دستم
بریز و من نیز خونها را در دستش ریختم .پس خونها را به آسمان پاشید و فرمود:
خداوندا! خون خواه پسرِ دخترِ پیامبرت باش .مسلم گوید :از آن خونها ،هیچ قطره ای
به زمین نیفتاد.
 .98ینابیع المودّة  ،ج  ، 3ص.11
 .91تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص  113و نیز ن .ک :کفایة الطّالب  ،ص.138
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این عبارت در چاپ های موجود تاریخ طبری مانند دارالتّر اث ،دارالکتب العلمیّة و مؤسّسة االعلمی
بیروت که نقل کننده اصلی مقتل ابومخنف است و همچنین در کتاب بالذری ،یافت نشد .ا لبته طبری،
همه مقتل ابومخنف را نقل نکرده و ممکن است قندوزی ،نسخه ای را در اختیار داشته و از آن روایت
کرده باشد .همچنانکه احتمال دارد این عبارت در نسخه ای از کتاب طبری یا بالذری موجود بوده
باشد.

بازنگشتن خون از آسمان ،پس از اصابت تیر سه شعبه به قلب امام× نیز روی داده که در
ادامه

می آید93 .

همچنین بنا بر روایت امام باقر× وقتی امام× خونِ کودکِ شهیدشان را به

آسمان پرتاب کردند  ،قطره ای از آن باز

نگشت91 .

 .1پس از تیرخوردن قلب
آنچه را که امام× پس از تیرخوردن قلب ،بر لبان مبارک جاری نمودند  ،چنین است:
سول َاهللِ َ،وََرفعَرأسه َاِلَالس ِ
ىلَ ِم َّل ِةَر ِ
بِ ِ
َ:اِلـٰـهیَ
امءَوَقالَ َ
سمَاهللَِ وَبِاهللِ َ وَع َٰ
َّ

ىلَ و ِ
َاِ بنَنبیََ غَیَهَ99 .
جهَاالر ِ
ضَ
اِ َّن كَتعلمَاّنمَیَقتلونَرج ًالَلَیسَع َ
َّ

ٰ

دانش اه و آموزه اهی

به نام خدا و با طلب یاری از خدا و بر دین رسول خدا ،سپس سرش را به سمت آسمان
بلند کرد و عرضه داشت :خدایا! به درستی که تو میدانی بدون شک آنان مَردی را
می کُشند که بر روی زمین ،پسر پیامبری به جز او نیست.

بعد از اینکه امام× تیر را درآوردند  ،دستشان را بر محلّ جراحت گرفته و زمانی که پُر از خون

قرآن و حدیث

شد به آسمان پاشیدند .راوی می گوید که یک قطره خون هم به زمین باز

نگشت92 .
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 .5پس از تیرخوردن چانه و لبها
زمانی که تیر بر چانه امام× نشست  ،آن حضرت ،کف دستانشان را از خون پُر کرده ،به درگاه
الهی عرضه داشت:
نتَ نب َی كَ91.
ابنَبِ ِ َ
شکوَاِلَی كََماَیَفعلََبِ َِ
َ
اَل الـٰـه َمَاِ اَنیَا

ِّ

َّ

خداوندا  ،من به تو از آنچه که بر سر پسرِ دخترِ پیامبرت می آید ،شکایت میکنم.

ابن جوزی در «تذکرة الخواص» مینویسد:

 .93ن .ک :مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.35
 .91ن .ک :ال لّهوف  ،ص.25
 .99مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.35
 .92مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.35
 .91تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص  313؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 815؛ اال رشاد  ،ج ، 1ص.815
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رَماهُ حُصَی نُ بنُ تَمیمٍ بِسَهمٍ فَوَقَعَ فی شَفَتَیهِ فَجَعَلَ الدَّمُ یَسی لُ مِن شَفَتَیهِ وَ هُوَ
یَبكی وَ یَقولُ :ال اَلـٰـه ََّم َاِ اَنی َاَشکوَاِلَی ك َماَیَفعل َبی َ و َبِ َاِخوتی َ و َولدی َ وََ
اَهلی91 .

حصین بن تمیم او را با تیر زد که بر دو لبش نشست .پس خون همواره از دو لبش
جاری میشد در حالی که گریه می کرد و عرضه میداشت :خداوندا  ،من از آنچه که بر
سر خودم و برادرانم و فرزندان و خانواده ام می آید به تو شکایت میکنم.

گفتنی است نام کامل کتاب ابن جوزی سنّی «تذکرة خواصّ االمّة فی ذکر فضائل األئمّة»
است و وی د ر آن ،به ذکر فضائل سایر امامان^ خصوصا امیر مؤمنان× پرداخته است.

امام حسین× بعد از تیرباران دشمن و اشاره به شدّت گرفتن غضب خداوند نسبت به آنان به
سبب اتّفاق بر قتل پسرِ دخترِ پیامبرشان ،فرمودند:
ض بََبِدمی95 .
وََاهللَِالَاَجیبهمََاِل'َشَیء َِِماَیَریدونهَاَبَدًَاَحتاى'َاَلقىَاهللَ وَاَ َناَُم َّ

ا

به خدا قسم که در هیچ زمینه ای که قصدش را دارند پاسخشان را نمیدهم تا اینکه
خدا را مالقات کنم در حالی که به خون خود آغشته شده ام.

 .7آخرین مناجات
مرحوم شیخ طوسی ،دعایی را به عنوان آخرین دعای امام حسین× در روز عاشورا ثبت کرده
و در ابتدای آن نوشته است:
هُوَ آخِرُ دُعاءٍ دَعا بِهِ یَومَ

كوثِرَ21 .

این آخرین دعایی است که امام× روزی که بر اثر کثرت دشمنان  ،مغلوب شد  ،آن
را

خواند28 .

حضرت در این دعا پس از مدح و ثنای الهی ،توکّل بر خداوند و استعانت از او عرضه میدارد:

 .91تذکرة الخواص  ،ص.111
 .95مقتل الحسین × (خوار زمی) ج ، 1ص.81
 .21مصباح المتهجّد  ،ص ، 111ح.111
 .28ترجمه « کو ثِرَ» ا ز بحار االنوار  ،ج ، 51ص.315
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گزارش رویدادهای مرتبط با جراحات امام حسین× در روز عاشورا

 .6پس از هجوم گسترده تیراندازان

یَقَ ِ
ومناَفَ َاِ َّّنمَ غ ار وناَوَخدعوناَوَخذلوناَوَغدرواَبِناَوَقتَلوناَ
اَحکمَبَینناَوَبَ َ
ِ
وَنحن ِ
َعرتةَنب َِّی كََ وَول َدَحَبیبِ كَم َّم ِد ِ
الرسال ِةَوَ
َبنَعبداهللَا َّل َذیَاصطفَیتهَبَِ ِّ
ائتمنته َع ىل' َ وح َیِ ك َفاجعل َل ِ
ناَمن َاَ ِ
جاَبِرحَتِ ك َیا َاَرحمَ
جاَو َُمر ً َ
مرنا َفر ً َ
ی21 .
اح َ
الر ِ َ
ا
بین ما و قوم ما داوری کن ؛ زیرا آنان ما فریفتند و به ما نیرنگ زدند و دست از یاری
ما کشیدند و به ما خیانت کردند و ما را به قتل رسانیدند ؛ در حالی که ما عترت پیامبر
تو و فرزندان حبیت تو محمّد بن عبداهلل هستیم ؛ کسی که او را به رسالت برگزیدی و
امین وحیت ساختی .پس برای کار ما گشایش و برونرفتی قرار بده به سبب رحمتت
ای مهربانترین مهربانان.

متون گذشته مجموعه مناجات هایی بود که از امام حسین× در روز عاشورا ،پس از رسیدن
دانش اه و آموزه اهی

هر جراحتی به خود ایشان ،نقل شده است .مناجات های دیگری نیز از آن حضرت گزارش شده که
مربوط به مواقع دیگر از جریان عاشورا و مصیبت هایی است که بر اهل بیت^ وارد گشته است.

قرآن و حدیث

د) قاتل امام حسین ×

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

تاریخ نگاران و محدّثان ،افراد متعدّدی را به عنوان قاتل اصلی امام× معرّفی کرده اند که
احتمال ارتکاب این جنایت توسّط برخی از ایشان بیشتر است .سنان بن انس ،شمر بن ذی ا لجوشن،
شبل بن یزید ،خولی بن یزید ،نصر بن خرشبة ،مردی از مذحج ،عمر بن سعد ،حصین بن نمیر و افراد
دیگر ،کسانی هستند که آنان را تمامکننده کار اباعبداهلل الحسین× دانسته اند .در این قسمت
روایاتی که به ایشان اشاره کرده ،نقل و بررسی میشود.

 .9سنان بن انس
پس از اینکه سنان ،امام× را با نیزه نقش بر زمین کرد ،خولی را مأمور جداکردن سر آن
حضرت از تن شریفشان نمود  .طبری به نقل از ابومخنف مینویسد:

 .21مصباح المتهجّد  ،ص ، 111ح.111
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قالَ لِخولیِ بنِ یَزیدِنِ االَصبَحیِّ :اِحتَزِّ رَ أسَهُ .فَاَرادَ اَن یَفعَلَ فَضَعُفَ فَاَرعَدَ .فَقالَ
لَهُ سَنانُ بنُ اَنَسٍ :فَتَّ ا هللُ عَضُدَیكَ وَ اَبانَ یَدَیكَ .فَنَزَلَ اِ لَیهِ فَذَبَحَهُ وَ احتَزَّ ر أسَهُ.
ثُمَّ دَفَعَ اِ لىٰ خولیِ ب نِ یَز یدٍ وَ قَد ضُرِبَ قَب لَ ذٰ لِكَ بِالسُّیوفِ23 .
سنان به خولی بن یزید اصبحی گقت :سرش را جدا کن .خولی خواست این کار را
انجام دهد امّا دچار ضعف شد و لرزید .پس سنان بن انس به او گفت :خداوند بازوانت
را بشکند و دستانت را جدا کند .پس خود به سوی حسین آمد و او را ذبح کرده و سرش
را جدا نمود .سپس سر را به خولی بن یزید سپرد .این در حالی بود که حسین پیش از
این ،چند مرتبه با شمشیر ،ضربت خورده بود.

بنا بر این متن ،سنان ملعون  ،قاتل امام× و خولی ( لعنة اهلل علیه)  ،حامل سر مبارک ایشان

عَن حُمیدِ بنِ مُسلِمٍ  ...قالَ النّاسُ لِسَنانِ بنِ اَنَسٍ :قَتَلتَ حُسَی نَ بنَ عَلِیٍّ وَ ابنَ
فاطِمَةَ ابنَةِ رَسولِ اللّهِ  ،قَتَلتَ اَعظَمَ العَرَبِ خَطَرً ا  ...فَأتِ اُمَراءَكَ فَاطلُب ثَوابَكَ
مِنهُم  ...فَاَقبَلَ حَتّىٰ وَقَفَ عَلىٰ بابِ فُسطاطِ عُمَرَ بنِ سَعدٍ ،ثُمَّ نادىٰ بِاَعلىٰ صَوتِهِ:
اَوقِر رِكابی فِضَّةً وَ ذَهَبًا  /اَنَا قَتَلتُ المَلِكَ المُحَجَّبا  /قَتَلتُ خَیرَ النّاسِ اُمًّا وَ اَبًا /
وَ خَیرَهُم اِذ یَنسَبونَ نَسَبًا .فَقالَ عُمَرُ بنُ سَعدٍ :اَشهَدُ اَنَّكَ لَمَجنونٌ ما صَحَوتَ
قَطُّ  ...حَذَفَهُ بِالقَضی ب ثُّمَّ قالَ :یا مَجنونُ  ،اَتَتَكَلَّمُ بِهـٰـذا الكَالمِ؟ اَما وَا هللِ لَو
سِ مَعَكَ اِب نُ ز یادٍ لَضَرَبَ عُنُقَكَ21 .
حمید بن مسلم گوید  ...مردم به سنان بن انس گفتند :حسین بن علی و پسر فاطمه،
دختر رسول خدا را کشته ای .بزرگترین و ارزشمندترینِ عرب را کشته ای  ...پس نزد
امیرانت برو و پاداش خود را از ایشان بطلب  ...سنان آمد و بر دَرِ چادر عمر بن سعد
ایستاد .س پس با بلندترین صدایش ،ندا داد :رکاب اسب مرا با نقره و طال پر کن  /چون
من پادشاه پرده نشین را کشتم  /بهترین مردم را از نظر پدر و مادر کشتم  /و بهترینشان
را زمانی که مردم ،نسب خویش را میشمرند .پس عمر بن سعد گفت :گواهی میدهم
که تو دیوانه ای و هرگز سالم نبوده ای  ...پس او ر ا با چوب زد .سپس گفت :ای دیوانه ،

 .23تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ص 111و نیز ن .ک :البرصان  ،ص 811؛ انساب االشراف  ،ج ، 3
ص  113؛ المعجم الکبیر  ،ج  ، 3ص ، 881ح 1191؛ تجارب االمم  ،ج ، 1ص 11؛ االستیعاب  ،ج  ، 3ص  353؛ االفادة  ،ص  13؛ االنساب،
ج  ، 3ص( .19شیخ صدوق نیز در کتاب االعتقادات  ،ص ، 51سنان را قاتل امام حسین × دانسته است).
 .21تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 311؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 118و نیز ن .ک :ترجمة االمام الحسین × (من طبقات
ابن سعد)  ،ص 19؛ انساب االشراف  ،ج  ، 3ص ، 119ح 12؛ المعجم الکبیر  ،ج  ، 3ص 881؛ روضة الواعظین  ،ص 815؛ تاریخ دمشق ،
ج ، 81ص 191؛ المنتظم  ،ج ، 9ص.318
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بوده است .ابومخنف در روایت دیگر آورده است:

آیا چنین سخن میگویی؟ به خدا قسم اگر ابن زیاد این را از تو میشنید ،گردنت را
می زد.

شعری که در این گزارش به سنان نسبت داده شده ،به افراد دیگری نیز منسوب است که در
ادامه  ،ذکر می شود .مرحوم شیخ صدوق ضمن روایتی از امام صادق× چنین آورده است:
فَنَزَلَ سَنَانُ بنُ اَنَسِنِ االیادِیُّ لَعَنَهُ ا هللُ وَ اَخَذَ بِلِحیَةِ الحُسَینِ وَ جَعَلَ یَضرِ ُ
ب
بِالسَّیفِ فِی حَلقِهِ وَ هُوَ یَقولُ :وَ ا هللِ اِنّی لَاَجتَزُّ رَأسَكَ وَ اَنَا اَعلَمُ اَنَّكَ ابنُ رَسولِ
ا هللِ وَ خَیرُ النّاسِ اُمًّا وَ اَبًا29 .
پس سنان بن انس ایادی که خدا لعنتش کند  ،فرود آمد و محاسن حسین را گرفت و
با شمشیر به گلویش می زد و میگفت :به خدا سوگند که بدون تردید من سر تو را ا ز
بدن جدا می کنم در حالی که میدانم تو بدون شک پسر رسول خد ا و بهترینِ مردم از
جهت پدر و مادر هستی!

دانش اه و آموزه اهی

سنان در این روایت ،مضمون شعری را که در مقابل عمر سعد خوانده بود ،به امام× گفته
است.

قرآن و حدیث

«طبرانی» به گونه ای دیگر  ،قاتلبودن سنان را نقل میکند:

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عُثمانِ بنِ اَبیشَیبَةَ  ،ثَنا فُراتُ بنُ مَحبوبٍ  ،ثَنا اَبوبَكرِ بنِ عَیّاشٍ،
حَدَّثَنی اَسلَمُ المِنقَریٌّ قالَ :دَخَلتُ عَلَى الحَجّاجِ ،فَدَخَلَ سَنانُ بنُ اَنَسٍ قاتِلُ
الحُسَینِ  ...فَنَظَرَ اِ لَیهِ الحَجّاجُ فَقالَ :اَنتَ قَتَلتَ الحُسَی نَ؟ قالَ :نَعَم .قالَ :وَ
كَیفَ صَنَع تَ بِهِ؟ قالَ :دَعَمتُهُ بِالرُّمحِ وَ هَبَرتُهُ بِالسَّی فِ هَبرً ا22 .
 ...اسلم میگوید :بر ح جّاج وارد شدم  ،پس سنان بن انس ،قاتل حسین هم وارد شد ...
ح جّاج به او نگاه کرد و گفت :تو حسین را کُشتی؟ گفت :بله .گفت :چگونه این کار را
با او انجام دادی؟ گفت :او را به نیزه تکیه دادم و با شمشیر بریدم  ،بریدنی!

هیثمی ،راویان این روایت را ثقه دانسته است 21 .در گزارشی دیگر ،پس از اینکه حجّاج از مردم
خواست  ،هر کدام از آنان که کار شایسته ای انجام داده اند  ،بیان کنند ،سنان ،خود را قاتل امام
حسین× معرّفی

نمود21 .

 .29االمالی (صدوق)  ،ص 112و نیز ن .ک :ال لّهوف  ،ص.11
 .22المعجم الکبیر  ،ج  ، 3ص.888
 .21مجمع الزّوائد  ،ج ، 5ص.851
 .21ن .ک :انساب االشراف  ،ج ، 2ص 181؛ ترجمة االمام الحسین × (من طبقات ابن سعد)  ،ص ، 51ح 311؛ تاریخ دمشق  ،ج، 81
ص.138
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دسته دیگر از روایاتی که درباره ارتکاب قتل  ،توسّط سنان صادر شده مربوط به خطبه ای از امیر
مؤمنان× است « .ابن ابی الحدید» مینویسد:
عَن فُضَی لٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلیٍّ قالَ :لَـ اام َقال َعلیَ×«َ :سلونی َقبل َانَ
ت ِ
فقدونیَ .فواهللِ َال َتسالونی َعن َفِئة َت ِض ُّل َِمئ ًة َو ََتدی َ َِمئَ ًةَ ،اِ اال َانبَأتکمَ

وَهوَسنانَبنََان َِ
سنِ

ی25 .
َالنَّخع َ

ُّ

فضیل از امام باقر× نقل می کند که فرمود :هنگامی که علی× فرمود « :از من
سؤال کنید پیش از اینکه مرا از دست بدهید .به خدا سوگند از من درباره گروهی که
صد تن را گمراه و صد تن را هدایت میکنند  ،نمیپرسید ،جز اینکه بانگ زننده و ر اهبر
آنان را به شما خبر میدهم ».مردی برخاست و گفت :به من خبر بده که روی سر و
ریش من ،چند تار مو قرار دارد؟! پس علی× فرمود :به خدا سوگند ،بدون شک،
دوستم به من خبر داد که بر هر تار موی سرت ،فرشته ای است که تو را لعنت میکند
و بر هر تار ریشت ،شیطانی است که تو را فریب می دهد و به درستی که در خانه تو
کودک عزیزکرده ای است که پسر رسول خدا را میکُشد .پسر این فرد که قاتل
حسین× شد  ،در آن هنگام کودکی بود که بر روی دست و شکم راه میرفت و او
سنان بن انس نخعی بود.

شیخ مفید ،شبیه این روایت را بدون اشاره به نام قاتل ،آورده است 11 .در روایاتی از شیخ صدوق
و ابن قولویه ،نام کودک « ،عمر بن سعد» عنوان شده  18که با اندکی دقّت ،خالی از اشکال نیست .زیرا
زیرا عمر سعد یا در سالی که «عمر بن خطّاب» از دنیا رفت ،متو لّد شده یا در عصر پیامبر’به دنیا
آمده و به هر حال نمیتواند در زمان خطبه امام علی× کودکی سینهخیز باشد 11 .همچنین در
 .25شرح نهج البالغة  ،ج ، 1ص.112
 .11اال رشاد  ،ج ، 8ص.331
 .18االمالی (صدوق)  ،ص ، 852ح 8؛ کامل الزّیارات  ،ص ، 899ح.82
 .11ن .ک :تهذیب الکمال  ،ج ، 18ص ، 321ش.1111
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بِ ِ
ناع ِقهاَوَسائِ ِقهاَ».قام ََاِلَی ِهَرجلَفقالَ:ا ِ
خربنیَبِامَفیَرأسیَ و ََل ِـحیَتیَ ِمنَ
أس كََ
ىلَك ِّلَطاق ِةَشعر َِمنَر ِ َ
طاق َِةَشعر!َفقالََ:واهللَِلقدَحدَّ ثنیَخلیلیَا َّنَع َٰ
َمن َ َل ِـحیَتِ كَشَیطانًا َیَغوی كَو َا َّن َفیَ
ىلَك ِّل َطاق ِة َشعر َِ
مل ًکاَیَلعن كَ َ وَا َّن َع َٰ
بَیتِ كَسخ ًال َیَقتل ََاِبنَ َر ِ
یبوَ
َطِف ًال َ َ
یَیومئِذ َ
سول َاهللَِ.و َكان ََاِ بنه َقاتِل َاحلَسَ َِ

روایت دیگرِ « شرح نهج البالغه» آن کودک «حصین بن تمیم» معرّفی شده  13که این مطلب نیز
پذیرش نیست .چرا که حصین ،زمان خلفای سه گانه را درک کرده و حتّی گفته شده که از کاتبان
پیامبر اکرم’بوده است 11 .در نتیجه ،مصداق آن کودک ،مطابق روایت اوّل ابن ابی الحدید ،سنان
است.
قتل امام حسین× به دست سنان آنقد ر مشهور است که وی در کتابهای « انساب» به
عنوان قاتل آن حضرت معرّفی شده است .در کتاب « نَسَبُ مُعَد و الیَمَنِ الکَبیر» پس از معرّفی سنان
نوشته شده است:
اَ لَّذی قَتَلَ الحُسَی نَ بنَ عَلیٍّ

بِالطَّفِِّ19 .

کسی که حسین بن علی را در سرزمین طف به شهادت رساند.

دانش اه و آموزه اهی

« ابن عدی» نیز ذیل ترجمه « شریک بن عبداهلل بن حارث» از اختالف در نسبش سخن گفته
و نقلی را که احتمال میدهد او « شریک بن عبداهلل بن سنان بن انس نخعی» است ،می آورد .در
ادامه میگوید:

قرآن و حدیث

وَ جَدُّهُ قاتِلُ

الحُسَی نِ12 .

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

و پدربزرگش ،قاتل حسین است.

بنابراین ارتکاب قتل امام حسین× توسّط سنان بن انس ،مورد تأیید چند گروه از احادیث و
منابع است.

 .2شمر بن ذی الجوشن ضبابی
روایاتی که شمر را به عنوان قاتل امام× شمرده اند به فراوانی گزارشهایی که درباره سنان ،
وارد شده نیست  ،ولی به هر حال ،پرشمار است  .مرحوم شیخ مفید پس از بیان ناتوانی خولی برای به
شهادت رساندن آن حضرت مینویسد:

 .13شرح نهج البالغة  ،ج ، 81ص.81
 .11ن .ک :التّنبیه و االشراف  ،ص.119
 .19نسب معد  ،ج ، 8ص.151
 .12الکامل  ،ص ، 2ذیل ترجمه .111
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نَزَلَ شِمرٌ اِ لَیهِ فَذَبَحَهُ ثُمَّ دَفَعَ رَأسَهُ اِ لىٰ خولیِ بنِ یَزیدٍ فَقالَ :اِحمِلهُ اِ لَى االَمیرِ
عُ مَرَ ب نِ سَعدٍ11 .
شمر به قصد او از اسب پیاده شد و ذبحش کرد .سپس سرش را به خولی بن یزید داد
و گفت آن را پیش امیر ،عمر بن سعد ببر.

خوارزمی نیز پس از نقل لرزش خولی میگوید:
فَنَزَلَ اِ لَیهِ نَصرُ بنُ خَرشَةَ الضَّبابیُّ وَ قی ل :بَل شِمرُ بنُ ذِی الجَوشَنِ وَ كانَ اَبرَصَ
فَضَرَبَهُ بِرِجلِهِ وَ اَ لقاهُ عَلىٰ قَفاهُ .ثُمَّ اَخَذَ بِلِحیَتِهِ .فَقالَ لَهُ الحُسَینُ اَنت َالکلبَ
االَبقعََا َّلذیَرَاَیتهَفیَمنامی؟ فَقالَ شِمرٌ :اَ تُشَبِّهُنی بِالكِالبِ یا ابنَ فاطِمَةَ؟ ثُمَ

پس نصر بن خرشة ضبابی به قصد او از اسب پیاده شد ؛ بلکه گفته شده شمر بن
ذی الجوشن بود .او پیسی داشت .پس حسین را با پایش زد و او را به پشت انداخت و
محاسنش را گرفت .پس حسین به او فرمود« :تو سگ سیاه و سفیدی هستی که در
خواب دیدم؟» شمر گفت :آیا مرا به سگها تشبیه می کنی ای پسر فاطمه؟ سپس با
شمشیرش به مح لّ ذبح حسین می زد و میگفت :امروز تو را می کُشم در حالی که خود
میدانم  /علمی یقینی که در آن تردیدی نیست  /حتّی فرصتی برای «نه» گفتن نیست
 /در این که بدون شک ،پدرت بهترین کسی است که سخن میگوید.

خوارزمی در این روایت ،قتل را در قالب احتمال به فردی به نام نصر بن خرشة هم نسبت داده
است .همچنین در روایات نبوی آمده است که رسول خدا’در خواب ،سگی سیاه و سفید را دیده
که خون اهل بیت ایشان را مانند سگ ،زبان زده و میخورد 15 .دینوری پس از نقل روایت مذکور
توسّط امام× برای شمر ،از قول راوی مینویسد:
ثُمَّ قَتَلَ الحُسَینَ فَحَمَلَ رَ أسَهُ اِ لىٰ

یَز یدٍ11 .

سپس حسین را به قتل رساند و سرش را برای یزید برد.

 .11اال رشاد  ،ج ، 1ص ( .881ابن عبد البرّ  ،شمر را به عنوان قاتل احتمالی امام حسین × معرّفی کرده است .االستیعاب  ،ص )353
و نیز ن .ک :روضة الواعظین  ،ص 815؛ اعالم الوری  ،ج ، 8ص( .125ذهبی نیز قتل امام × را به شمر نسبت میدهد ؛ هرچند در
ادامه میگوید« :و قی لَ غیرُه» .تاریخ االسالم  ،ج ، 9ص)81
 .11مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.18
 .15ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص  853؛ تاریخ دمشق  ،ج  ، 13ص.851
 .11انساب االشراف  ،ج  ، 3ص .853
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جَعَلَ یَضرِبُ بِسَیفِهِ مَذبَحَ الحُسَینِ وَ یَقولُ :اَقتُلُكَ الیومَ وَ نَفسی تَعلَمُ  /عِلمًا یَقینًا
لیسَ فیهِ مَزعَمُ  /وَ ال مجالَ ال وَ ال تُكتَمُّ  /اَنَّ اَباكَ خَیرُ مَن یُكَلِّمُ11 .

از ظاهر این نقل ،قتل حضرت به دست شمر به دست می آید ولی ممکن است افعال «قَتَلَ» و
«حَمَلَ» به صورت مجهول خوانده شود و در نتیجه معنای یاددشده را ندهد .در کتاب « زبیر بن بکار»
آمده است:
حَدَّثَنی اَبوصَخرَةَ اَنَسُ بنُ عِیاضٍ قالَ :قی لَ لِجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ :كَم تَتَاَخَّرُ الرُّؤیا؟
َشمرََبنَ َ َذِیالَوش ِنَ
فَقالَ :رآىَرسول َاهللَِكَاَ َّن َكل ًباَاَبقع َیَلِغَفی َد ِم ِهَ،فکان ِ َ
ی َذ'ل ِكَ .كانَ اَبرَصَ وَ كانَ تَأوی لُ الرُّؤیا بَعدَ سِتّی نَ
ق َاتِلََاحلَسَ َِ

سَنَةٍ18 .

به جعفر بن محمّد× گفته شد :تعبیر خواب ،چه مقدار تأخیر می افتد؟ فرمود :رسول
خدا’در خواب دید  ،گویا سگ پیسه ای ،خونش را می لیسد .پس او ،شمر بن ذی -
الجوشن ،قاتل حسین× بود .او پیسه بود و خواب آن حضرت پس از  21سال تعبیر
شد.

دانش اه و آموزه اهی

این متن به شهادت امام حسین× اشاره کرده و داللتی بر قاتل بودن شمر ندارد؛ بلکه او را

قرآن و حدیث

خونخوار معرّفی میکند؛ مانند سگی که وقتی گرگ ها ،طعمه خود را دریدند ،جلو می آید و خون
طعمه را لیس می زند .در یکی از متون زیارت «ناحیه مقدّسه» آمده است:
ِ
َالشمرَجالِسَ َع ىل'َص ِ
در كََ،مولِغَسَیفه َع ىل'َن ِ
و ِّ
حر كَ،قابِضَع ىل' َشَیبَت كَ

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

فیَ تَاَ نفاس كَ11.
َبِیَ ِدهَِ،ذابِحَل كَبِمهن َِّد َهَِ،قدَسکنتَحواس ك َوَخ َِ

ُّ

در حالی که شمر بر سینه ات نشسته ،شمشیر خویش را از گلویت سیراب مینمود ،با
دستى مَحاسِنَت را در مُشت میفِشُرد ]و با دست دیگر[ با شمشیری که آن را پَس و
پیش میبرد ،تو را ذبح مى کرد ،حواسّ تو از حرکت ایستاد و نفسهایت پنهان شد.

این عبارت به صراحت شمر را قاتل امام× معرّفی کرده است.

 .1خولی بن یزید اصبحی
صاحب « انساب االشراف» پس از نقل وقوع جنایت توسّط سنان مینویسد:
وَ یُقالُ :اِنَّ خولىَ ب نَ یَز یدٍ هوَ ا لَّذی تَوَ لّى ' اِحتِزا زُ ر أسِه بِاِذنِ سَنانٍ13 .
و گفته میشود :بدون شک ،خولی بن یزید کسی بود که عهدهدار بریدن سر امام×
با اجازه سنان شد.
 .18الموفّقیات  ،ج ، 8ص.91
 .11المزار  ،ص.919
 .13انساب االشراف  ،ج  ، 3ص 111و نیز ن .ک :الفتوح  ،ج ، 9ص 885؛ مقاتل الطّالبین  ،ص ( 15ابن شهر آشوب  ،به عنوان یکی ا ز
اقوال  ،قتل را به عمر سعد و خولی و جداکردن سر را به سنان و شمر نسبت داده است .ن .ک :مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص)38
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این نقل  ،به صورت مجهول (یقال) مطرح شده است.

 .1شبل بن یزید اصبحی
دینوری در « االخبار الطّوال» پس از بیان لرزش خولی ،برادرش «شبل بن یزید» را
مرتکبشونده قتل امام× معرّفی نموده

است11 .

 .5نصر بن خرشبه ضبابی
همانگونه که گذشت ،در روایت خوارزمی احتمال داده شده بود که قاتل «نصر بن خرشه»
باشد 19 .نویسنده « الفتوح» گفته که عمر سعد دستور داد تا کار امام حسین× را تمام کنند .او در

گزارش وی تصریح میکند که نصر ،با شمشیر به محلّ ذبح امام× می زند و شعری که خوارزمی
هم از قول شمر روایت کرده بود را میخواند .در ادامه این گزارش آمده که عمر سعد ناراحت شد و
به مرد دیگری گفت که کار امام× را تمام کند و در نهایت ،خولی ،این جنایت را به

انجام رساند12 .

البته بعید است عمر سعد در میانه اجرای مأموریت ،فرد دیگری را بفرستد.
احتمال می رود نصر بن خرشبه ضبابی همان شمر بن ذی الجوشن ضبابی باشد ؛ به این صورت
که «نصر» مصحّف «شمر» باشد .هر دوی ایشان نیز «ضبابی» ا ند .با توجّه به اینکه ابرصبودن و
خطاب امام حسین× به قاتلشان با عنوان سگ ابقعِ یا سیاه و سفید و نیز خواندن شعر ،درباره هر
دوی آنان گفته شده ،این احتمال تقویت میگردد .البته تصحیف «ذی الجوشن» به «خرشه» یا
«خرشبه» قابل توجیه نیست ؛ مگر اینکه گفته شود مردم به جهت توهین به شمر ،او را «خَرشَبیه»
به معنای «شبیه خر» خوانده اند و «خرشبیه» به «خرشبه» و «خرشه» تبدیل شده است .احتمال
ضعیف هم این است که «خرشبیه» تصحیفشده «شرحبیل» باشد .زیر ا برخی ،پدر شمر را «شرحبیل
بن اعور» دانسته اند 11 .یعنی در اصلِ روایت « ،شمر بن شرحبیل» بوده که به «نصر بن خرشبه»
تبدیل شده است .ولی او در منابع به چنین نامی مشهور نیست و او را «شمر بن ذی الجوشن»
خوانده اند.
 .11االخبار الطّوال  ،ص.191
 .19مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص.18
 .12الفتوح  ،ج ، 9ص.881
 .11ن .ک :الطّبقات الکبری  ،ج ، 2ص.12
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گزارشی «نصر بن خرشبه» را به جای شمر ،دچار پیسی معرّفی نموده و ماجرای سگ سیاه و سفید
و دیگر قضایایی را که پیشتر از قول خوارزمی درباره شمر روایت شده بود ،در حقّ نصر آورده است.

 .6مردی از قبیله «مذحج»
همانگونه که گفته شد ،طبری ،روایت قاتل بودن سنان را نقل کرده و با این حال ،در گزارش
دیگری ،این جنایت را به مردی مذحجی نسبت داده که نام و نسبش نامشخّص است:
فَقاتَلَ حَتّى' قُتِلَ صَلَواتُ ا هللِ عَلَیهِ .قَتَلَهُ رَجُلٌ مِن مِذحَجَ وَ حَزَّ ر أسَهُ وَ انطَلَقَ بِهِ
اِ لى' عُبَیدِا هللِ وَ قالَ :اَوقِر رِكابی فِضَّةً وَ ذَهَبًا ...

11 .

پس حسین جنگید تا کشته شد ؛ صلوات خدا بر او باد .مردی از مذح ج او را کشت و
سرش را برید و نزد عبیداهلل برد و گفت :رکابم را از نقره و طال پُر کن . ...

روشن است که این روایت  ،شبیه به ماجرای سنان است ؛ با این تفاوت که در اینجا ،مرد مذحجی
نزد ابن زیاد ،شعر میخواند .هیچ کدام از متّهمان به قتل از قبیله مذحج نیستند تا احتمال یکیبودن
دانش اه و آموزه اهی

آنان مطرح شود.

 .7عمر بن سعد

قرآن و حدیث

ابن شهر آشوب  ،قتل امام× را به عمر بن سعد و خولی بن یزید و بریدن سر ایشان را به

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

سنان و شمر نسبت داده است 15 .یحیی بن معین نیز از اهالی کوفه نقل میکند که قاتل آن حضرت،
عمر سعد است و پس از آن گزارش میدهد که ابراهیم بن سعد  ،قاتل بودن عمر را رد کرده

است51 .

محبّ الدّین طبری گزارش قتل توسط ابن سعد را مطرح نموده و سپس رد میکند58 .چهبسا این
نسبت به ابن سعد به دلیل فرماندهی وی بر لشگر یزید در روز عاشورا باشد.

 .8حصین بن نمیر
حصین بن نمیر سکونی که حصین بن تمیم نیز خوانده شده  51در برخی از منابع به عنوان قاتل
امام× معرّفی شده

اس ت53 .

 .11تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص  153و نیز ن .ک :مروج الذّهب  ،ص 21؛ االستیعاب  ،ج ، 8ص .353
 .15مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.38
 .51ن .ک :االستیعاب  ،ج ، 8ص .353
 .58ذخائر العقبی  ،ص.812
 .51ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص.115
 .53ن .ک :تذکرة الخواص  ،ص 111؛ شرح نهج البالغة  ،ج ، 81ص.81
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 .1دیگران
مهاجر بن اوس تمیمی ،کثیر بن عبداهلل شعبی  51 ،ابوالجنوب زیاد بن عبدالرّحمن جعفی  ،قشعم
و صالح بن وهب یزنی 59 ،افراد دیگری هستند که قتل امام× به ایشان منتسب شده است .بالذری،
ابوالج نوب عبدالرّحمن بن زیاد ،خو لی ،قش عم بن عمرو جعفی ،صالح ا بن وهب و سنان را از کسانی
دانسته که شمر آنان را گرد آورد تا به امام× حمله کنند .مطابق روایت او ،ابوالجنوب از این کار
منصرف

میشود52 .

الزم به ذکر است که برخی از نویسندگان ،بین کشندگان امام× و ذبح ایشان ،تفصیل قائل
بریده اند 51 .ابوالفرج اصفهانی ،قتل امام حسین× را به صورت اشتراکی به ابوالجنوب ،قشعم ،صالح
و خولی ،نسبت داده و سنان را کسی معرّفی کرده که سر آن حضرت را از تن شریفشان جدا کرده
است .وی با لفظ «یُقال» شمر را تجهیزکننده سنان برای این جنایت شمرده است 51 .طبرانی  55و پس
از او ابن عساکر  811نیز ،قاتل را سنان و خولی را جداکننده سر و آمادهکننده سنان برای ارتکاب این
عمل معرّفی نموده اند.
نکته دیگر درباره شعری است که توسّط قاتل خوانده شده و به نقل از سنان 818 ،نصر  811و مرد
مذحجی  813آورده شد .شعر مورد بحث از زبان خولی  811و بشر بن مالک  819نیز نقل شده و گاهی

 .51ن .ک :تذکرة الخواص  ،ص ( .111ابن جو زی  ،پس ا ز ذکر سنان  ،حصین  ،مهاجر  ،کثیر و شمر به عنوان قاتالن احتمالی  ،قول
صحیح تر را سنان با مشارکت شمر دانسته است).
 .59ن .ک :مقاتل الطّالبین  ،ص.15
 .52انساب االشراف  ،ج ، 1ص ، 111ح.11
 .51مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.138
 .51مقاتل الطّالبین  ،ص 15و نیز ن .ک :ذخ ائر العقبی  ،ص.12
 .55المعجم الکبیر  ،ج  ، 3ص.881
 .811تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص.191
 .818ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 311؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 118؛ ترجمة االمام الحسین × (من طبقات ابن
سعد)  ،ص 19؛ انساب االشراف  ،ج  ، 3ص 119؛ المعجم الکبیر  ،ج  ، 3ص 881؛ روضة الواعظین  ،ص 815؛ المنتظم  ،ج ، 9ص.318
 .811ن .ک :الفتوح  ،ص.881
 .813ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص  353؛ مروج الذّهب  ،ج  ، 3ص.28
 .811ن .ک :االستیعاب  ،ج ، 8ص  353؛ تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص.191
 .819ن .ک :الفتوح  ،ج ، 9ص 811؛ مطالب السّؤول  ،ص .113
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شده اند .ابن شهر آشوب ،عمر سعد و خولی را قاتل و سنان و شمر را کسانی دانسته که سر ایشان را

بدون ذکر نام قاتل ثبت گردیده است 812 .به نظر میرسد سراینده این شعر ،سنان است .زیرا افزون
بر اشاره بیشتر منابع به او به عنوان شاعر ،در نقلی ،خود سنان مضمون شعر را به امام×

گفته 811

که مؤیّ د سرایش شعر از جانب اوست .از این گذشته ،تمجید فراوان از امام× توسّط قاتلش و طلب
جایزه بدین وسیله ،آن هم در برابر عمر سعد که در نهایت ،نکوهش شدید او را در پی داشت ،فقط
از کسی برمی آید که دارای رگه هایی از جنون وحشی باشد و چنین صفتی به سنان نسبت داده شده
است811 .
از سوی دیگر منابعی که خولی را گوینده شعر دانسته اند  ،تنها ظاهرشان بر این مطلب داللت
دارد .مقایسه عبارات منابع مذکور با کتاب هایی که سنان را شاعر شمرده اند  ،نشان میدهد که متون
دسته اوّل  ،دچار افتادگی است .به عنوان نمونه در کتاب تاریخ دمشق آمده است:
دانش اه و آموزه اهی

قَتَلَهُ سَنانُ بنُ اَبی اَنَسِنِ النَّخَعیُّ وَ اَجهَزَ عَلَیهِ خولیُ بنُ یَزیدِنِ االَصبَحیُّ مِن حِمیَر
وَ حَزَّ رَ أسَه وَ اَتىٰ بِهِ عُبَیدَ ا هللِ ب نِ ز یادٍ فَقالَ :اَوقِر رِكابی فِضَّةً وَ ذَهَبًا 815 . ...
سنان بن ابی ا نس نخعی امام× را به قتل رساند و خولی بن یزید اصبحی او را با

قرآن و حدیث

تسمه زین ،بست و سر وی را برید و آن را پیش عبیداهلل بن زیاد بُرد و گفت :رکابم را
از نقره و طال پر کن . ...

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

امّا این متن در منابعی که شبیه به آن را ثبت کرده اند ،اندکی متفاوت است .مثال در « المعجم
الکبیر» پس از « اَتىٰ بِهِ عُبَیدَ ا هللِ بنِ زیادٍ فَقالَ» کلمه «سَنان» آمده است .در نتیجه میتوان گفت
کلمه «سنان» از متن تاریخ دمشق و االستیعاب 881 ،افتاده است .منابعی که شعر را به دیگران نسبت
داده نیز ،کمتر از منابع مربوط به سنان بوده و نمیتواند در برابر آن ،مقاومت کند.
بنابراین قول صحیحتر درباره قاتل امام حسین× این است که سنان مرتکب این جنایت
شده است .زیرا ،اخبار ارتکاب قتل توسّط او در دسته های مختلف روایی و تاریخی و همچنین منابع
متعدّد ،ثبت شده است .وحشیگری جنون آمیز او که در برخی توصیفات وی آمده ،مؤیّدی برای
گزارش هایی است که او را قاتل میشمرد .گر چه شمر نیز به قتل امام× شهرت دارد و پس از
سنان ،محتملترین فرد برای انجام این کار است.
 .812ن .ک :مقاتل الطّالبین  ،ص.15
 .811ن .ک :االمالی (صدوق)  ،ص 112؛ ال لّهوف  ،ص.11
 .811ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص 111؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص.311
 .815تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص.191
 .881اسد الغابة  ،ج ، 1ص.18
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نسبت به چرایی اختالف در نام قاتل امام×  ،نکاتی گفتنی است .نخست اینکه در زبان عربی
میتوان دو نفر را به گونه حقیقی « ،قاتل» شمرد؛ یکی کس ی که جراحت اصلی را وارد کرده بهطوری
که اگر مجروح  ،رها شود  ،میمیرد و دیگری ،کسی که ضربه نهایی را زده و سبب شده تا روح از بدن
آن فرد جدا شود .مثال از عبارت « ابن اثیر» استفاده میشود که میتوان قتل را هم به سنان و هم به
خولی نسبت داد:
قَتَلَهُ سَنانُ بنُ اَنَسِنِ النَّخَعیُّ  ...وَ لَمّا اَجَهَزَ عَلَیهِ خولی حَمَلَ ر أسَهُ اِ لىٰ اِبنِ زیادٍ
وَ قالَ :اَوقِر رِكابی فِضَّةً وَ ذَهَبًا 888 . ...
سنان بن انس نخعی او را کشت  ...و زمانی که خولی او را بست  ،سرش را نزد ابن زیاد
برد و گفت :رکابم را از نقره و طال پر کن . ...

میتوانست سبب شهادت امام× بشود  .به همین دلیل به همه آنان کلمه «قاتل» اطالق شده
اس ت .از سوی دیگر گاهی قاتل ،تنها به کسی گفته شده که ضربه نهایی را زده است.
همچنین احتمال دارد که با تفکیک «قتل» با «بریدن سَر» بتوان ،بین برخی از گزارشها ج مع کرد.
اشتباه ناظران واقعه نیز میتواند یکی از علّت های اختالف در نام قاتل باشد .مثال ممکن است
کسی ،سَ ر را در دست خولی دیده و گمان کرده  ،همو قاتل امام× است .در حالی که سنان ،سر را
پس از به شهادت رسیدن امام× به او داد تا برای فرمانده ببرد .همچنین ممکن است ،یک راوی
بر اثر ازدحام جمعیت یا علّت دیگر ،تنها دیده یکی از لشکریان ،ضربه سختی به امام× زده است.
سپس این تصوّ ر برایش ایجاد شده که همان ضربه ،سبب شهادت آن حضرت بوده ؛ در حالی که
اینگونه نبوده است.
از سوی دیگر ،گاهی قاتل به کسی گفته می شود که فرمان قتل را صادر کرده و گاهی کسی ،
قاتل خوانده می شود که مباشر در قتل است .ابن اثیر ،ضمن پذیرش سنان به عنوان قاتل ،نسبتدادن
قتل به شمر و عمر سعد را به این دلیل دانسته که شمر ،مردم را به کشتن حضرت تحریک کرد و
ابن سعد ،فرمانده لشکر بود881 .
نتیجه اینکه با توجّه به نقل بیشتر روایات و منابع ،به احتمال بسیار  ،سنان ،قاتل ن هایی امام
حسین× و جداکننده سر ایشان است ،هرچند دیگران نیز با ضربات متعدّد و کاری در قتل  ،شریک
بوده اند .شمر پس از سنان ،محتملترین فرد است؛ (لعنة اهلل علیهم اجمعین)
 .888تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص.191
 .881اسد الغابة  ،ج ، 1ص.18
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ابن اثیر در عبارت فوق ،قاتل را سنان معرّفی کرده و در عین حال ،کلمه «قَتَلتُ» را از زبان
خولی نقل میکند .افراد متعّددی به آن حضرت ضربات سختی زدند که هر کدام از آنها به تنهایی

هـ) سرقتها
پس از شهادت امام حسین× عدّه ای از لشکریان یزید (لعنة اهلل علیهم) به اموال آن حضرت
دستبرد زدند و ه مه را به غارت

بردند883 .

شلواری که از پیش  ،توسّط امام× پاره شده بود تا کسی پس از شهادت  ،آن را از تنشان
بیرون نیاورد ،توسّط «بحر بن کعب»  881و احتماال شلوار دیگرشان به دست « یحیی بن عمرو
حرمی» 889

به سرقت رفت .روپوشِ از جنسِ خزِ امام× را «قیس بن اشعث

کندی» 882 ،

کفشهایشان را مردی از «بنی اود»  881و شمشیرشان را مردی از «بنینهشل بن دارم»  881یا « اسود
بن حنظلة»  885ربودند  .همچنین گفته شده  ،سارق کفش ها « ا سود بن خالد» است811 .
پیراهن آن حضرت را «جعفر بن وبر»  818یا « اسحاق بن حیاة حضرمی»  811و یکی از لباسهای
ایشان را «جعونة بن حویة حضرمی»  813به سرقت بردند .عمامه امام× به دست «جابر بن زید
دانش اه و آموزه اهی

 .883ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص.111

قرآن و حدیث

 .881ن .ک :انساب االشراف  ،ص 111؛ ترجمة االمام الحسین × (من طبقات ابن سعد)  ،ص 11؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 319و
ص  153؛ المعجم الکبیر  ،ج  ، 3ص 81؛ اال رشاد  ،ج ، 1ص( 888با اسم ابجر بن کعب) (مرحوم « کراجکی» در التّعجّب  ،ص882

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

میگوید :نسل کسی که شلوار امام × را د زدیده به «بنوالسّراویل :فر زندان شلوار» معروف است ).؛ تاریخ دمشق  ،ج ، 81ص118
( روایات طبرانی و ابن عساکر  ،بدون ذکر نام رباینده است ).؛ ال لّهوف  ،ص.12
 .889ن .ک :الفتوح  ،ص ( .885ابن شهرآشوب «بحیر بن عمیر جرمی» و «بحیر بن کعب تمیمی» را به عنوان سارقان احتمالی
شلوار امام × مطرح کرده است .مناقب آل ابیطالب^  ،ج  ، 3ص)191
 .882ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 111؛ مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص  13؛
مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
 .881ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 111؛ (بالذری  ،نام او را « اسود» عنوان کرده است.
انساب االشراف  ،ج  ، 3ص ، 111ش ( )11او را « اسود اوسی» هم خوانده اند .مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص( )195اسود به قبیله « ا زد»
نیز مننسب شده است .ن .ک :مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص ).13
 .881ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 312؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 111؛ انساب االشراف  ،ج  ، 3ص، 111ش 11؛ االرشاد،
ج ، 1ص ( .881ابن جو زی  ،سارق را «قالنس نهشلی» دانسته است .تذکرة الخواص  ،ج ، 8ص 111و نیز ن .ک :مناقب آل ابیطالب ،
ج  ، 3ص 195؛ ال لّهوف  ،ص 11با نام «فالفس نهشلی»)
 .885ن .ک :مناقب آل ابیطالب ج  ، 3ص.195
 .811ن .ک :ال لّهوف  ،ص.12
 .818ن .ک :الفتوح  ،ص.885
 .811ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص ، 111ش 11؛ اال رشاد  ،ج ، 1ص 881؛ اعالم الوری  ،ج ، 8ص 125؛ مناقب آل ابیطالب  ،ج، 3
ص( 191با ضبط « اسحاق بن حوی») ؛ ال لّهوف  ،ص.12
 .813ن .ک :مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.191
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ازدی»  811یا « اخنس بن مرثد»  819دزدیده شد .زره آن حضرت را «مالک بن بشر کندی» و انگشترشان
انگشترشان را « بجدل بن سلیم کلبی» پس از قطع انگشت مبارکشان ربود 812 .گفته شده سارق زره
کوتاه حضرت ،عمر سعد و سارق شمشمیر ایشان «جمیع بن خلق اودی» یا « ا سود بن حنظلة» بود811 .
بود811 .

بنا بر نقل ابن شهر آشوب  ،کمان و جنگ افزارهای ایشان ،توسّط « رحیل بن خیثمه جعفی» و
« هانی بن شبیب حضرمی» و «جریر بن مسعود حضرمی» به سرقت رفت 811 .در نهایت ،جهاز شتر،
شتر و بار و بنه امام حسین× و همچنین وسائل زنان آن حضرت غارت شد 815 .بالذری گزارش

بنابراین ،پیراهن ،شلوار ،روپوشی از جنس خز ،عمامه ،کفش ها ،شمشیر ،زره ،جنگ افزارها،
انگشتر ،شتر ،جهاز شتر ،بار و بنه امام حسین× و اموال اهل حرم در روز عاشورا به تاراج رفت.

و) دواندن اسب بر جنازه مطهّر
پس از اینکه اموال امام× را ربودند ،عمر سعد خطاب به اصحابش گفت:
ق بنُ حَیاةَ
مَن یَنتَدِبُ لِلحُسَینِ فَیوَطِّئُهُ فَرَسُهُ؟ فَانتَدَبَ عَشَرَةٌ  ،مِنهُم اِسحا ُ
الحَضرَمیُّ وَ هُوَ ا لَّذی سَلَبَ الحُسَینَ قَمیصَهُ فَبَرَص .فَداسوا الحُسَینَ بِخُیو لِهِم
حَتَّىٰ رَضُّوا ظَهرَهُ وَ صَدرَهُ83 1 .

 .811ن .ک :الفتوح  ،ص 885؛ مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص( 191با ضبط «یزید» به جای زید) ؛ ال لّهوف  ،ص( 12به عنوان یکی ا ز
احتماالت).
 .819ن .ک :اال رشاد  ،ج ، 1ص 881؛ ا عالم الوری  ،ج ، 8ص 125؛ ال لّهوف  ،ص.12
 .812ن .ک :ال لّهوف  ،ص.12
 .811ن .ک :ال لّهوف  ،ص.12
 .811مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص.195
 .815ن .ک :اال رشاد  ،ج ، 1ص 881؛ ا عالم الوری  ،ج ، 8ص.125
 .831انساب االشراف  ،ج  ، 3ص ، 111ش.11
 .838به عنوان نمونه  ،دستان بحر بن کعب که شلوار امام حسین × را ربود  ،در زمستان آب ترشّح می کرد و در تابستان مانند
چوب خشک میشد( .ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص)319
 .831انساب االشراف  ،ج  ، 3ص ، 111ش 11؛ و نیز ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص( 311با نامبردن ا ز « احبش بن مرثد» به عنوان
یکی ا ز جانیان) ؛ مقتل الحسین × (ابومخنف)  ،ص 111؛ مروج الذّهب  ،ج  ، 3ص 25؛ اال رشاد  ،ج ، 1ص  883؛ التّعجّب  ،ص882
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میدهد که چادر زنان را نیز کشیدند تا اینکه عمر سعد مانع شد 83 1 .گفتنی است که بالهایی هم بر
سر سارقان آمده است83 8 .

چه کسی حاضر است بر بدن حسین اسب بتاز ان د؟ ده تن اعالم آمادگی کردند که
اسحاق بن حیاة حضرمی ،همان کسی که پیراهن حسین× را از تنش درآورد و به
برص مبتال گشت ،از جمله ایشان بود .پس آنان بدن حسین× را با اسبانشان لگدمال
کرده و پشت و سینه اش را خُرد کردند.

ابن شهر آشوب  ،اسامی این ده تن را ثبت کرده است :اسحاق بن یحیی حضرمی ،هانی بن
ثبیت حضرمی ،ادلم بن ناعم ،ح سن بن مالک ،حکیم بن طفیل طائی ،اخنس بن مرثد ،عمرو بن
صبیح مذحجی ،رجاء بن منقذ عبدی ،صالح بن وهب یزنی و سالم بن خیثمه جعفی 83 3 .نقل شده که
یکی از این ده تن چنین سروده است:
نَحنُ رَضَضنَا الصَِّدرَ بَعدَ ا لظَّهرِ  /بِكُلِِّ یَعبوبٍ شَدیدِ االَسرِ  /حَتّىٰ عَصَینَا اللَِّهَ رَبَّ
االَمرِ  /بِصُنعِنا مَعَ الحُسَی نِ الطُِّهرِ! 83 1
دانش اه و آموزه اهی

ما بودیم كه سینه حسین را پس از پشتش کوبیدیم  /با اسبهایی تماما بلندقامت تندرو
و سختکار  /تا اینکه خداوند پروردگار امر جهان را معصیت کردیم  /بهوسیله کاری
که با حسین پاک انجام دادیم!

قرآن و حدیث

همچنین بالذری از «واقدی» نقل می کند که شمر ،با اسب خود ،بدن امام حسین× را
لگدکوب نمود 83 9 .ابن زیاد پیش از جنگ در نامه ای به عمر سعد (لعنهما اهلل) نوشته است که در
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صورت تسلیمنشدن امام× و یارانش ،آنان را بکش و پشت و سینه او را با اسب لگدمال

کن! 83 2

در نتیجه ،این رویداد دهشتناک به دستور مستقی م ابن زیادِ ملعون صورت گرفت.

نتیجه
بنا بر نقل منابع گوناگون ،امام حسین× در روز عاشورا از ناحیه سر و صورت ،چانه ،دهان و
لب ها ،پیشانی ،قلب یا سینه  ،گلو ،تهیگاه  ،کف دست چپ ،پهلو ،دوش ،پشت گردن ،ترقوه و

(نویسنده  ،شهرت نوادگان ا ین ملعونان را «بنوالسّرج» عنوان کرده  ،زیرا پدرانشان  ،اسبهای خود را زین کردند تا بر بدن امام ×
بتا ز انند ).؛ روضة الواعظین  ،ص 815؛ اعالم الوری  ،ص 111؛ الدّرّ النّظیم  ،ص.991
 .833مناقب آل ابیطالب  ،ج  ، 3ص 195و نیز ن .ک :ال لّهوف  ،ص.15
 .831مقتل الحسین × (خوار زمی)  ،ج ، 1ص 11؛ و نیز ن .ک :ال لّهوف  ،ص.11
 .839انساب االشراف  ،ج  ، 3ص ، 185ح.21
 .832ن .ک :انساب االشراف  ،ج  ، 3ص  813؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 381؛ مقتل الحسین × (ابومخنف) ص 818؛ مقاتل الطّالبین،
ص.15
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استخوان های سینه با آالت مختلف جنگی یعنی شمشیر ،نیزه و تیر ،صدمه دیدند .آن حضرت
همچنین پیش از شهادت از اسب به پایین افتادند.
درباره تعداد ضرباتی که به امام× زده شده اختالف است 33 .ضربه نیزه و  31ضربه
شمشمیر 33 ،ضربه نیزه و  11ضربه شمشیر 23 ،جراحت با نیزه و شمشیر و تیر ،سیصد و بیست و
چند ضربه با نیزه و شمشیر و تیر 11 ،و اندی ضربه شمشیر و  11جراحت شمشیر یا نیزه ،اقوالی
است که در این باره گفته شده است .علّت اختالف مذکور میتواند در شمارش زخمهای عمیقتر و
به حساب نیاوردن زخم های کوچک یا اکتفاکردن به شمارش جایِ ضربه شمشیر و نیزه بر روی لباس
باشد و یا جداسازی زخم های پیش روی مبارک از غیر آن باشد.

میکردند .هفت مناجات ثبتشده از آن حضرت در منابع ،مربوط به چنین موقعیت هایی بوده است.
مدح و ستایش خداوند ،صبر بر قضا ،ا ظهار ستمدیدگی و شِکوه از امّت  ،بخشی از مضامین مناجاتهای
آن حضرت است.
درباره قاتل نهایی امام حسین× اختالف است .سَنان بن انس ،شمر بن ذی الجوشن ،خولی
بن یزید اصبحی و برادرش شبل ،نصر بن خرشه یا خرشبه ضبابی ،مردی از قبیله مذحج ،عمر بن
سعد ،حصین بن نمیر سکونی  ،مهاجر بن اوس تمیمی  ،کثیر بن عبداهلل شعبی  ،ابوالجنوب عبدالرّحمن
بن زیاد یا زیاد بن عبدالرّحمن جعفی  ،قشعم بن عمرو جعفی و صالح بن وهب یزنی ،کسانی هستند
که به عنوان قاتل آن حضرت ،معرّفی شده اند .احتمال می رود نصر بن خرشبه ضبابی همان شمر بن
ذی الجوشن ضبابی باشد .با توجّه به گزارشها و دسته های مختلف روایی و تاریخی ،به احتمال
فراوان ،قاتل اصلی ،سنان است .پس از سنان ،شهرت شمر به عنوان قاتل و احتمال ارتکاب قتل به
دست او از همه بیشتر است .دیگر نامبردگان ،احتماال در قتل امام حسین× نقشی پررنگ داشته اند
ولی کُشَنده نهایی امام× نبودند.
پس از شهادت امام حسین× شلوار ،پیراهن ،روپوشی از جنس خز ،عمامه ،کفش ها ،شمشیر،
زره ،جنگ افزارها ،انگشتر ،شتر و جهازش  ،بار و بنه و اموال اهل حرم غارت شد .همچنین ده تن با
اسب بر بدن مطهّر تاختند و پشت و سینه فرزند رسول خدا (صلوات اهلل علیهما) را خُرد کردند .مطابق
نقل بالذری از واقدی ،شمر نیز مرتکب این جنایت شده است .پیش از واقعه عاشورا ،ابن زیاد ،در
صورت تسلیم نشدن و به شهادت رسیدن امام×  ،دستور اسبتاختن بر بدن ایشان را به ع مر سعد
داده بود.
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امام حسین× پس از مصیبت های گوناگونی که بر خود ایشان وارد میشد با خداوند مناجات

منابع
 .8اال خبار الطّوال ،ابن قتیبة دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،تحقیق عبد المنعم عامر و جمال الد ّین الشیال،
قاهره  ،دار ا حیاء الکتب العربی و دارالشّریف الرّضی ،اوّل8521 ،م.
 .1اال خبار الموفّقیات ،زبیر بن بکار ،تحقیق سامی مکّی عانی ،بیروت  ،عالم الکتب ،دوم8182 ،ق.
 .3االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،شیخ مفید ( محمّد بن محمّد بن نعمان)  ،تحقیق مؤسّسة
آل البیت ^  ،بیروت  ،دارالمفید ،دوم8181 ،ق.
 .1االستیعاب فی معرفة االصحاب ،یوسف بن عبداهلل ابن عبد البر ،تحقیق علی محمّد البجاوی،
بیروت  ،دارالجیل ،اوّل8181 ،ق.
 .9اسد الغابة فی معرفة الصّحابة ،علی بن محمّد ابن اثیر ،بیروت  ،دارالکتاب العربی.
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بیروت  ،دارالمفید ،دوم8181 ،ق.
 .1اعالم الوری باعالم الهدی ،فضل بن حسن طبرسی ،تحقیق مؤسّسة آل البیت ^  ،قم  ،مؤسّسة

دانش اه و آموزه اهی

آل البیت ^  ،اوّل8181 ،ق.

قرآن و حدیث
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مرعشی8112 ،ق.
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 .11تذکرة خواص االمّة فی خصائص االئمّة^  ،یوسف ابن جوزی.
 .18ترجمة االمام الحسین× (من طبقات ابن سعد)  ،محمّد بن سعد ،تحقیق سیّد عبد العزیز
طباطبایی ،نشر هدف.
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 .13التّنبیه و االشراف ،علی بن حسین مسعودی  ،بیروت  ،دار صعب.
 .11تهذیب الکمال ،یوسف بن زکی المزّی.
 .19دانشنامه امام حسین× بر پایه قرآن حدیث و تاریخ ،محمّد محمّدی ریشهری ،تحقیق گروهی
 .12الدّرّ النّظیم فی مناقب اال ئمّة اللّهامیم^  ،یوسف بن حاتم شامی  ،قم  ،جامعه مدرّسین.
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حسینی جاللی ،قم  ،جامعه مدرّسین ،دوم8181 ،ق.
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از پژوهشگران ،قم ،دارالحدیث ،اوّل8311 ،ش.
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قرآن و حدیث

 .15المعجم الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی  ،تحقیق حمدی عبد المجید سلفی ،بیروت  ،داراحیاء الت ّراث
العربی ،دوم.
 .91مقاتل الطّالبین ،علی بن حسین ابن ابوالفرج اصفهانی ،تحقیق کاظم مظفّر ،نجف  ،المکتبة
الحیدریّة  ،دوم8319 ،ق.

سال سوم ،شمارۀ دهم ،پاییز 8355

 .98مقتل الحسین×  ،ابومخنف لوط بن یحیی ،تحقیق حسین غفّاری ،قم.
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و مصطفى عبد القادر عطا و نعیم زرزور ،بیروت  ،دارالکتب العلمیّة  ،اوّل8181 ،ق.
نسب معد و الیمن الکبیر ،هشام بن محمّد کلبی  ،تحقیق ناجی حسن ،بیروت  ،عالم الکتب  ،اوّل،
8111ق.
النّهایة فی غریب الحدیث و االثر ،مجد الدین ابن اثیر ،تحقیق طاهر ا حمد زاوی و محمود محمّد
طناحی ،قم  ،مؤسّسه اسماعیلیان ،چهارم8321 ،ش.
ینابیع المودّة لذوی القربی ،سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی ،تحقیق سیّد علی جمال اشرف
حسینی ،قم  ،دار االسوة ،اوّل8182 ،ق.
مقاله اعتبار سندی زیارتهای ناحیه مقدّسه ،محمّد احسانیفر لنگرودی ،مجلّه علوم حدیث ،ش،31
زمستان 8311ش.
مقاله روایات عاشورایی الفتوح ابن اعثم کوفی در میزان نقد و بررسی ،محسن رفعت و محمّد
کاظم رحمان ستایش ،مجلّه حدیثپژوهی ،ش  ، 3بهار و تابستان 8315ش.
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