تحليليدربارهزندگيحضرتعلياکبر7
فضل علي قزويني
ترجمه محمدحسين خوشنويس

چکيده
آرا درباره شــخصيت علي بن الحسين ،8شهيد جوان کربال ،در منابع رجالي ،تاريخي،
سيره نويســي و مقاتل ،متعدد و مختلف اســت؛ اختالفاتي از ايــن قبيل که آيا علي  اکبر
بزرگ تر از امام ســجاد 7بوده يا بالعکس؛ حتي اينکه آيا مادر امام ســجاد ،7جناب
مرة بوده است .اينجاست که تحليل
شهربانو ،و مادر شهيد جوان کربال ،جناب ليلي ،دختر ّ
دقيق علمي و بررســي ســند و متن روايات تاريخي الزم است .اين نوشتار نيز تالشي در
هميــن زمينه ،و به نوبه خود ابتکاري تازه اســت .البته فقهايي بوده اند که در کتاب هاي
فقهي خود به برخي نکات تاريخي اشاره کرده اند .اما به هر دليل ،آن طور که بايد و شايد،
با نگرش اســتنباطي به مســئله نپرداخته اند .اين مجال مختصر فتح بابي براي اين نوع
بررسي تاريخ ائمه :و پاسخ گوي بسياري پرسش ها و معضالت است.

واژگان کليدي  :علي اکبر ،7والدت ،شهادت ،تشنگي ،قصر بنيمقاتل

مقدمه
همه ميپرسند که چرا در تاريخ مواليد و وفيات امامان :و همسران و فرزندانشان و به
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طور کلّي در مسائلي که مربوط به ائمه :است ،اين قدر اختالف وجود دارد؟
زيديها و بنيحســن در کتابهاي تاريخيشــان درباره تاريخ مواليــد و وفيات امامان
دوازدهگانه شــيعه :و امور ديگر دروغهايي گفتهاند تا بدين وســيله مذهب خودشــان را
ترويج ،و مذهب حق شــيعه اثناعشــري را تضعيف کنند؛ از قضا نفوذ و سيطره حاکمان در
روزگاران مختلف به نفع آنان بوده و از آنها پشــتيباني کرده اســت .حاکمان نيز به آنها کمک
کردهاند تا با مذهب شــيعه دشــمني ،و بر آن خدشــه وارد کنند .ولي شيعه اثناعشري در آن
دورهها نه نفوذي در دولت داشته و نه قدرتي در بين مردم ،و مخالفين هم که عرصه را خالي
ديدهاند ،هرچه توانستهاند ،انجام دادهاند و بسيار گفتهاند و نوشتهاند .بنابراين فقط اهل سنت
نبودهاند که در اين موارد با شيعه اثناعشري اختالف داشته باشند.
فقهاي شــيعه اثناعشــري تمام تالش و همتشــان را به کار گرفتند تا احکام و مسائل
شــريعت و اصول دين را اســتخراج و حفظ کنند و راويان حديث و رجال را از يکديگر
تمييز و تشخيص دهند و به برکت همين اقدامات بود که اصول دين محکم شد و احکام
فقهي مثل آفتاب ،روشــن شــد .شايد همين امر باعث شــد که آنان از پرداختن به تاريخ
مواليد و وفيات و امثال آن دور بمانند .البته اين مســائل تا زمان شــيخ طوسي= روشن و
مبرهن بود .ولي بعد از اين دوره و بعد از دوره شيخ مفيد و سيد رضي و مرتضي 4آراي
حق با نظريات ديگران آميخته شــد و گويندگان ما به آنچه آنها مي گفتند ،اعتماد کردند و
چه بسا آراي آنان بدون ذکر نام گوينده اش گفته مي شد و اعتماد کامل به سخن آنها وجود
داشــت و کم کم نظريات آنها درست تلقي شد .يکي از اين اختالفات کوچک ،در مورد
فرزندان امام حسين 7است که همگي به نام علي مزين بودند و اين باعث مي شد که در
مقاطعي ،تاريخ علي اکبر 7و امام سجاد 7ـ که به نام علي بن حسين مفتخر بوده اند ـ با
يکديگر مشتبه گردد .علي اصغر 7نيز نام علي بن حسين را داشته که به علت کمي سن
از اين اشــتباه دور مانده اســت .اين مقاله درباره جوان رشيد کربال حضرت علي اکبر7

است که در دو بخش والدت و شهادت آن حضرت تنظيم شده است.
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والدت

درباره والدت علي اکبر 7در مقاتل ّ
الطالبيين آمده است:
علي بن حســين (علي اکبر) ،کنيه اش ابوالحسن و مادرش ليلي دختر ابي ُم ّرة بن
عروة بن مسعود ثقفي است و مادر ليلي ،ميمونه دختر ابوسفيان بن حرب بن اميه

با کنيه ام شيبه و مادر ميمونه ،دختر ابي العاص بن اميه مي باشد .علي بن حسين8

نخستين کسي بود که در معرکه کشته شد.

در روايتي ،محمد بن محمد بن سليمان از يوسف بن موسي قَ ّطان نقل مي کند که
يک وقتي معاويه از ّ
ِ
سزاوارترين مردم
حضار پرسيد« :چه کسي در امر حکومت
است؟» گفتند« :تو».
او گفت« :نه ،ســزاوارترين مردم به اين امر ،علي بن حســين بن علي :اســت که

ِ
ِ
سخاوت بنياميه [به دليل انتساب
شجاعت بنيهاشم و
جدش رسول خداست و در او
مادربزرگش به اميه] و قدرت ثقفي [به دليل انتساب مادرش به ثقيف] هست».

(يحيي بن حســن علوي مي گويد :طالبيون معتقدند که جوان شهيد کربال ،فرزند
ليلي کنيز بود .اين را احمد بن سعيد نيز نقل کرده است .احمد بن سعيد از يحيي
و او از عبيداهلل بن حمزه و او از حجاج بن معتر هاللي و او از ابي عبيده نقل کرده
که اين ابيات در مورد علي بن حسين (علي اکبر )7گفته شده است :
ـ هر چشمي که به علي نگاه کرد ديگر مانند او را نديد.
ـ [آن قدر بزرگوارســت که] گوشت را آن قدر مي جوشــاند تا زود پخته شود و
نيازي به جوشش در حضور ميهمان نباشد.
ـ آن گاه که براي راهنمايي ميهمان آتش مي افروزد ،آن را در بلندترين و بهترين
مکان ها روشــن مي کند تا مســاکين و نيازمندان و غريبــان دور از وطن ،او را به
آساني پيدا کنند و ببينند.
ـ منظورم پســر ليلي است؛ همو که صاحب جود و بخشش است از ليلي که زني
شريف است.
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ـ آن مردي که دنيا را بر دين خود ترجيح نمي دهد و حق را به باطل نمي فروشد.
علي بن حسين 8در زمان خالفت عثمان متولد شد و از جدش علي بن ابيطالب7

و عايشه احاديثي نقل کرده است (ابوالفرج اصفهاني 1414 ،ق ،ص.) 86

مادر علي اکبر
ابوالفرج ابتدا ميگويد« :نام مادر علي اکبر ،7ليلي اســت» .ولي سپس به طالبيون نسبت
ميدهد که آنها ميگويند مادرش کنيز بوده و اين مخالف آن چيزي اســت که تاريخنگاران،
نسبشناسان ،سيرهنويسان ،مقتلنويسان و رجاليون شيعه و سنّي بر آن اجماع دارند که مادر
علي اکبر ،7ليلي دختر ابي ُم ّره است.

بايد دانســت که وقتي ميگويند او اکبر بوده ،الزمهاش اين است که حضرت سجاد،7

علي اصغر يا علي اوسط باشد که سخن باطلي است.
ابوالفرج ميگويد :علي اکبر نخســتين فردي است که در ميدان نبرد کشته شد و اين بدان
معناست که قبل از همه شهدا بوده و برخي نيز اين ادعا را پذيرفتهاند و اين نيز باطل است.
او ابتدا ميگويد علي اکبر 7نخســتين کشته ميدان بوده و بعد از چند سطر ميگويد که
اولين کشــته از طالبيون بوده و در جاي ديگري ميگويد که اولين کشــته از هاشميها بوده
است .ولي طبق نقل مرحوم مجلسي در بحار ،ا ّولين کشته از طالبيون و هاشميها ،عبداهلل بن

مسلم بن عقيل بوده است و اينکه ميگويد در زمان عثمان متولّد شده نيز اشکال دارد؛ چون
آن بزرگواري که در زمان عثمان يا خالفت اميرمؤمنان علي بن ابيطالب 7متولد شــد و در
کربال  33يا  28سال داشت ،امام سجاد 7بود؛ نه علي اکبر.7
همچنين اينکه ميگويد از جدش علي بن ابيطالب 7و از عايشه احاديثي نقل کرده نيز
اشتباهي محض است و تفاوتي ندارد که منظورش از علي ،همان علي اکبر 7باشد يا حضرت
سجاد.7
از روايــت علي اکبر 7از جدش در منابع شــيعي اثري نيافتم و هيــچ يک از راويان و
محدثان ما چنين چيزي را نقل نکردهاند و کسي از رجاليها نيز ايشان را در ضمن راويان از
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اميرمؤمنان 7نام نبردهاند و همين طور در منابع حديثي اهل سنّت چيزي يافت نشد .اما اگر
منظور ابوالفرج امام سجاد 7باشد ،هرچند روايات حضرت از جدشان علي 7در کتابهاي
شيعه هست ،ولي اين روايات با واسطه امام حسين 7است و نه بيواسطه.
اما روايت حضرت ســجاد 7و علي اکبر 7از عايشــه ،مخالف مذهب ماست .چطور
ممکن است که علي اکبر 7يا حضرت سجاد 7از عايشه روايت نقل کرده باشند ،درحاليکه
بيشتر روايات عايشه جعلي است و چه خوب درباره او گفته شده است« :چگونه چهل هزار را
حفظ کرد ،ولي يک آيه را فراموش کرد؟!» که اشاره به آيه  33احزاب که خطاب به زنان پيامبر
است که عايشه به جاي عمل به اين آيه ،از خانه بيرون آمد و جنگ جمل را به راه انداخت.
(کاظم بن وائل ازري بغدادي ،متوفاي 1143ق) .افزون بر اينکه در منابع سني و شيعه روايتي
پيدا نکرديم که علي بن حســين 8از عايشه نقل کرده باشد و اساسًا علي بن حسين 8از
جمله راويان اهل ســنت نيست و نام علي بن حسين 8را در جمله احاديث و رجالشان در
کتابهايشان نياوردهاند و چطور ممکن است نام او را بياورند ،درحاليکه آنها روايتي را که نام
يکي از شيعيان در طريقش باشد ،نميپذيرند و او را به رافضي بودن متهم ميکنند و روايتش
را کنار ميگذارند؛ همانهايي که از ابوهريره و انس بن مالک و امثال آنها روايت ميکنند .به
اعتقاد آنها عايشــه از پيامبر اکرم 1200 ،9روايت نقل کرده است .ولي آنها از اُم سلمه فقط
دوازده روايت و از حضرت فاطمه 3تنها دو روايت نقل کردهاند.
عــاوه بر همه اينها به تصريح آنها علي اکبر 7حداکثر  33ســال عمر کرده که در اين
صورت ،هنگام شهادت جدش علي بن ابيطالب 7سيزده ساله بوده است .پس چطور ممکن
است که از آن حضرت حديث نقل کرده باشد؛ درحاليکه بنا بر اصول حديثي اهل سنّت به
دليل عدم بلوغ نميتوانسته تحمل روايت کند؛ مگر اينکه گفته شود بلوغ ،شرط اداي روايت
است ،نه تحمل آن يا اينکه در هيچ کدام شرط نيست که اين هم پذيرفته نيست.

کتاب عمدة ّ
الطالب في انساب آل ابيطالب در معرفي علي بن حسين 8چنين ميگويد:
مشهورســت که مادر علي اکبر ،7شاه زنان ،دختر کسرا يزدگرد بن شهريار بن
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پرويز است و گفته شده که نامش شهربانو بوده است که در فتح مدائن اسير شد
و عمر بن خطاب او را براي حضرت حســين 7خواستگاري کرده و نتيجه اين
ازدواج ،علي بن حسين 8است.

او ادامه ميدهد:
بســياري از نسب شناسان و مورخان اين را رد کرده و گفته اند :دو دختر يزدگرد
هنگامي که او به خراســان رفت ،همراهش بودند .گفته شــده که مادر حضرت
ســجاد 7کنيز بوده اســت .ولي خداي متعال علي بن حســين 8را به واسطه
آنچه از قرابت رســول خدا 9به او داده ،از قرابت يزدگرد بن شهريار مجوسي
و تولــد از نزديکــي بدون عقد نــکاح بي نياز کرده اســت .در ضمن عرب براي
عجم فضيلتي قائل نيســت؛ هر چند که آن عجم ،پادشاه باشد و اگر مي خواستند
به واســطه پادشاهي فضيلت سازي کنند ،واجب مي شــد که عجم را بر عرب ،و
قحطان را بر عدنان برتري دهند .ولي اين امور نزد ايشان اهميتي ندارد.
برخي عوام و بســياري از بني الحســين به اين نســبت افتخار کرده و گفته اند که
علي بن حســين 8بين نبوت و پادشــاهي جمع کرده است .درحالي که اگر آن
نسبت درست باشد ،فضيلتي نزد عرب محسوب نمي شود .ضمن اينکه فاطمه بنت
حســين ،همسر حسن مثنّا بن حســن بن علي بن ابي طالب :است و فضيلتي که
اينان براي مادر حضرت سجاد 7قائل اند (قرابت با کسرا) ،براي اوالد حسن7

نيز به دست آمده است؛ چراکه حسن ،7امام برادرش ،حسين 7بوده و اطاعت
از برادر بر ايشــان واجب بوده است .ولي حسين 7اما ِم حسن 7نبوده است و

اين فضيلتي اســت که دست آويز بني حسن اســت .در صورتي که قرابت کسرا
براي آنها هم بوده است ،ولي در اين باره چيزي نگفته اند.

توضيح :ايــن اظهارات با گفتههاي اکثر قريب به اتفاق تاريخنگاران و نسبشناســان و
فقهاي اماميه و علماي رجال ،بلکه همه علماي شيعه و سنّي ـ که معتقدند مادر امام سجاد،7
شاهزنان ،دختر يزدگرد است ـ مخالفت دارد .بماند که اينگونه سخن گفتن سزاوار يک انسان
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هوشمند نيست؛ چه برســد به تاريخنگاري متخصص .گويا نويسنده عمدة الطالب فراموش
کرده يا چشمانش را بر اين حقيقت بسته است که اين روايت ،متواتر يا نزديک به متواتر است
که هر قومي را نکاحي است (طوسي ،بيتا ،ج ،7ص )472در ضمن نميداند يا نميفهمد که
چنين فتح بابهايي به کجاها منتهي ميشود .او عنان اختيار از کف ميدهد و مسئله قوميت،
عربيت و عجميت را پيش ميکشــد و گويا فراموش کرده که اين روايت نيز متواتر است که
هيچ عزتي نيست ،مگر با اسالم.
تعجب از بعضي دوستان ماست که چطور به گفته کساني که اينگونهاند ،اعتماد ميکنند
و به چيزي که تنها ايشان گفتهاند ،عمل ميکنند.
به ياد دارم که روزي در مجلســي نشسته بودم که سخنران ،فضائل حضرت سجاد 7را
ميگفت و بسيار خوب سخن گفت تا به اينجا رسيد که گفت« :ولي با همه اين فضائل ،يک
اشــکال داشت و آن اين بود که مادرش عجم بود» .اين را که گفت ،مردم بلند شدند و رفتند
و ديگر کســي ســراغ او نرفت و تا مدتها مورد اعتراض علما بود تا اينکه منزوي شد و از
دنيا رفت.
عنوانهاي اکبر ،اوسط و اصغر
درباره عناوين اکبر ،اوسط و اصغر در مورد امام سجاد 7و شهيد جوان و شهيد شيرخوار
کربال در روايات و حوادث مربوط به زمان امير مؤمنان 7تا روز وفات حضرت سجاد 7و
حتي بعد از ايشان هيچ اثري يافت نشد .هيچ روايتي درباره امام سجاد 7و از ايشان در تمام
عمر شريفش به اصغر و اکبر مقيد نيست .بلکه فقط با عناوين ابيالحسن ،سجاد ،زينالعابدين
و القاب ديگر اســت .همچنين در مورد شــهيد جوان کربال از روز والدت تا شــهادت و در
تمام آنچه درباره ايشــان وارد شده ،عنوانهاي اکبر يا اوسط يا اصغر وجود ندارد و در مورد
شيرخوار شــهيد کربال نيز همينطور است و هر آنچه در مورد ايشان آمده ،با علي رضيع يا
عبداهلل رضيع است و به اصغر مقيد نيست؛ با اينکه قطعًا از دو علي ديگر کوچکتر بوده است.
بنابراين تاريخنگاران و نويســندگان بودهاند که عناوين مزبور را به وجود آوردهاند .حال
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يا به اين دليل که اين عناوين را اســتنباط کردهاند و يا اينکه آنها را براي تشخيص اوالد امام
حسين 7قرار دادهاند که اين هم بر اساس استنباط آنان بوده است.

حضرت ســجاد 7گاهي عنوان اصغر دارد؛ چون در زمان جدش ،اميرمؤمنان ،متولّد شد

و در مقايســه با ايشــان کوچکتر بود؛ گاهي نيز به اکبر ملقب ميشود ،چون از شهيد جوان
کربال بزرگتر بود؛ گاهي هم اوسط خوانده ميشود؛ چون ايشان بين آن شهيد جوان و شهيد
شيرخوار بود.

در مناقب آل ابيطالب آمده اســت :علي اکبر 7که عمرش هجده سال بود ،در کربال به

شهادت رسيد و کسي که به منابع تاريخي و مقاتل مراجعه کند و بينديشد ،ميفهمد که آنچه
ما گفتيم درست است.

در حديــث عنب ـ که در مدينة المعاجز آن را از ابيمحمد عبداهلل بن محمد و در ضياء

العالمين شيخ زکي محدث محمد بن باقر غروي از زفر بن يحيي از کثير بن شاذان نقل ميکند
ـ آمده اســت :علي ،فرزند حضرت حسين ،7انگور را بسيار دوست ميداشت و در برخي
علي شهيد آمده و در برخي علي اکبر آمده و اين اختالف به وجود نميآيد ،مگر با اجتهاد و
استنباط از سوي مؤلّف يا نسخهنويس.

او ميگويد :فرزندش انگور را در غير فصل خودش دوست ميداشت و حضرت حسين7

با دست مبارکش به درخت خشک در مسجد ضربهاي زدند و از آن انگور تازه درآورده و به
علي خورانده و فرمودند« :آنچه نزد خدا براي دوستانش وجود دارد ،بيش از اينهاست».
ماجراي قصر بنيمقاتل
تاريخنگاران و راويان اجماع دارند که ماجراي قصر بنيمقاتل که امام حسين 7در آنجا
به خواب رفتند و از آن به حديث خفقه ياد ميشود ،در رابطه با فرزندش علي بوده و نام علي
بدون هيچ لقبي آمده است و تاريخنگاران آن را با استنباطشان بر علي اکبر 7تطبيق کردهاند.
(بحراني ،بيتا ،ج ،3ص452؛ طبري ،بيتا ،ص108؛ طبري1413 ،ق ،ص.)183
ابيمخنف از عقبة بن سمعان نقل ميکند:
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وقتي از قصر بني مقاتل برگشــتيم و ســاعتي حرکت کرديم ،حضرت حسين7

لحظاتي را به خواب فرو رفت ،سپس بيدار شد و فرمود« :إنّا هلل و إنّا اليه راجعون
رب العالمين» و اين جمالت را دو يا سه مرتبه تکرار فرمود .فرزندش
و الحمدهلل ّ
علــي بن حســين 8جلو آمد و گفــت« :پدرجان ،چرا کلمات اســترجاع را بر
زبــان آورديــد و حمد خدا گفتيد؟» حضــرت فرمود« :فرزندم ،مــن لحظاتي به
خواب رفتم و در عالم خواب ديدم ســواري فريــاد مي زند ،اين کاروان مي رود
درحالي که مرگ آنها را بدرقه مي کند و من يقين دارم که آن ندا خبر مرگ ما
را فرياد مي کرد» .علي بن حســين 8عرض کرد« :پدرجان ،خدا بد ندهد؛ مگر
ما بر حق نيستيم؟» حضرت فرمود« :بله ،و بازگشت همه بندگان به سوي اوست».
علي بن حســين 8عرض کــرد« :پدرجان ،بنابراين ما از مــرگ باکي نداريم،
درحالي که بر حق هســتيم» .حضرت فرمود« :خدا جــزاي خيري را که از طرف
پدر به فرزندش مي دهد ،به تو عطا کند» (طبري1387 ،ق ،ج ،5ص .)408

همچنين در مالقات حر بن يزيد رياحي با علي بن حســين 8با قرائن معلوم ميشــود
که مراد از علي ،امام سجاد 7است و خالصه اينکه اکثر مواردي را که علي بدون لقب آمده

است ،با قرينه بر يکي از اين دو بزرگوار حمل کردهاند؛ مث ً
ال ابوالفرج ميگويد:

يزيد ،علي بن حســين 8را فرا خواند و پرســيد« :نامت چيست؟» ايشان فرمود:
«علي» .يزيد گفت« :مگر خدا علي بن حســين را نکشــت؟» ايشــان فرمود« :من
برادري داشــتم که علي اکبر نام داشــت و او را کشــتند» (ابوالفــرج اصفهاني،
1414ق ،ص.)80

ماجراي مجلس ابن زياد
ابوالفرج ورود آزادگان را به مجلس ابن زياد ـ لعنت اهلل عليه ـ نقل نکرده است و به اشتباه
تمام آنچه را تاريخنگاران و راويان در رابطه با اين مجلس نقل کردهاند ،به مجلس يزيد نسبت
داده است .درحاليکه مکالمه پيشين با علي بن حسين ،8به اجماع اهل نظر ،در مجلس ابن
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زياد بوده و اينکه حضرت فرمود« :برادري داشتم به نام علي که او را کشتند» ،بدون عنوان اکبر
روايت شــده است و اين عنوان اکبر را راوي اضافه کرده است .اکنون نزديک به پنجاه کتاب
کنارم هســت که همگي ميگويند امام ســجاد 7در مجلس ابن زياد فرمود« :برادري داشتم

که نامش علي بود» و لقب اکبر را هم به آن نيفزودهاند؛ مث ً
ال در وســائل الشيعه در باب نکاح
اشراف آمده است که حضرت سجاد 7به آن مرد کوفي فرمود« :علي که به شهادت رسيد»...
و لقب اکبر را نياورده است.
پس آنچه به نظر شيعه و سني و عوام و خواص در زمان ما و بلکه از قديمااليام و عصر
نزديک به ائمه :مشــهور بوده ،اين است که شهيد جوان کربال علي اکبر ،و شهيد شيرخوار
همان علي اصغر است.
بزرگتر بودن علي اکبر
ابن ادريس اصرار دارد که حضرت سجاد 7از علي اکبر 7بزرگتر بوده است ،همانطور
که شيخ طوسي= و ديگران گفتهاند (ابن ادريس ،1410 ،ج 1ص.)654
کســاني که معتقدند علي اکبر 7از حضرت سجاد 7بزرگتر بوده است ،در نهايت به
سه چيز استدالل ميکنند:
نخست :اکثر علما معتقدند که علي اکبر ،شهيد کربال ،بزرگترين فرزند امام حسين ،7و
از امام ســجاد بزرگتر بوده است .اما اين مطلب با نظر گروهي که ميگويند علي اکبر 7به
اوسط يا اصغر ملقب بوده ،متعارض است؛
دوم :ابياتي که در مدح علي اکبر وارد شده است ،داللت دارد که ايشان در کربال از رجال
جاافتاده بهشمار ميآمده است و هيجده يا نوزده ساله بودن ايشان را به حسب ظاهر رد ميکند.
مدح معاويه نســبت به شايستگي ايشان براي حکومتداري هم مؤيد همين معناست .البته ما
معتقديم که آنچه سزاوار او و کماالتش در مدت کم عمر بوده نيز بسيار بيش از اينهاست؛

ســوم :ابن ادريس در خاتمه باب حج در ســرائر به نقل از شفاء الصدور في شرح زيارة

العاشور مينويسد:
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وقتي زيارت براي ابي عبداهلل الحســين 7باشد ،زيارت فرزندش ،علي اکبر،7
مره ،و اويي که اولين
نيز محســوب مي شــود .همويي که مادرش ليال دختر ابي ّ

شــهيد از آل علي بن ابي طالب 7اســت .او در زمان حکومت عثمان متولد شد
و از جدش ،امير مؤمنان نيز ،نقل روايت داشــته است .شعراي زيادي نيز به مدح
او پرداخته اند.

ابن ادريس ادامه ميدهد که شيخ مفيد در کتاب ارشاد مينويسد:
شهيد کربال به علي اصغر موسوم بوده و او فرزند زن ثقيفي است و علي اکبر همان
زين العابدين است که مادرش کنيز بود و شاه زنان ،دختر کسراي يزدگرد است.

سپس در پاسخ ميگويد:
فن ،يعني نسب شناســان و سيره نويســان و
بهتر اســت در اين مســئله به اهل اين ّ

تاريخ نگاران مراجعه کنيم؛ مثل زبير بن بکار در کتاب انساب قريش و ابوالفرج

اصفهاني در مقاتل ّ
الطالبيين و بالذري و مزني و ابن قتيبه در معارف و ابن جرير

طبــري که در اين زمينه ها تحقيق کرده اند و همــه اينها اجماع دارند بر اينکه نام
شهيد جوان کربال ،علي اکبر بوده است (ابن ادريس1410 ،ق ،ج ،1ص.)654

در اين اظهارات چند اشکال وجود دارد:
نخست :ايشان تصريح دارد که علي شهيد کربال ،همان علي اکبر است و عمرش را دقيق
نگفتهاند و حدود سي سال بيان کردهاند .ما هم مثل ايشان ميگوييم علي ،شهيد جوان کربال،
علي اکبر اســت؛ جز اينکه در کربال هجده يا نوزده ساله بوده؛ همانطور که ابن شهر آشوب
در مناقب تصريح کرده است؛

دوم :شــيخ مفيد و ابن شهرآشوب از کسانياند که ميشود به گفتههاي آنها تکيه کرد .اين

بزرگان کسانياند که بين فقه و تاريخ جمع کردهاند و بلکه در تمامي علوم قدمهاي استواري
برداشــتهاند .ايشــان تصريح کردهاند که علي شــهيد کربال نوزده يا هجده ساله بوده و همان

علي اکبر اســت و نظرشان با نظر امثال ابوالفرج اساسًا تعارضي ندارد؛ چون امثال ابوالفرج از

کسانياند که به آنچه نقل ميکنند اعتماد و اطميناني نيست؛ مخصوصًا در چيزهايي که تنها خود
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نقل کردهاند و اين از قبيل لغت و وضع الفاظ و معاني نيست تا فقط تخصص مالک عمل باشد.
در کتاب علي ،سيد ساجدين و زين العابدين 7آمده است:
و از جملــه ويژگي هايــي که مختص به اوســت و کســي پيش از ايشــان چنين
اختصاصاتي نداشــته اســت ،اين است که ايشــان اولين کسي اســت که بعد از
جدش ،امير مؤمنان ،7به علي نام گذاري شــد و او دومين علي از آل ابي طالب
اســت و اينکه او در زمان حيــات امير مؤمنان به علي ناميده شــد که خود مرتبه
وااليي براي اوست؛

سوم :آن چيزي که از فرموده پدرش و خودش و گفته قاتلش فهميده ميشود مهم است.
پدرش فرمود« :به درستي که اين غالم که به سوي ايشان ميرود ،شبيهترين مردم به پيامبر9

است».
خودش نيز ،آن هنگام که در ميدان مبارزه رجز ميخواند ،فرمودَ :
«ض َرب غال ٌم هاشــمي

علوي» .قاتلش نيز گفت« :گناهان تمام عرب بر دوش من ،اگر گذر اين غالم به من بخورد و
من پدرش را به عزاي او ننشانم».
همه لغويون عرب اجماع دارند که «غالم» ،بر کسي اطالق ميشود که بين پانزده تا بيست
سالش باشد و کمتر از پانزده را با لقب مراهق يا غيرمحتلم ميآورند و بيشتر از بيست نيز به
«يافع» ملقب ميشود (ر.ک :فيروزآبادي ،بيتا ،ج ،1ص11؛ طريحي 1378 ،ق ،ج ،2ص.)233
بنابراين لفظ غالم بر کسي که سي ساله باشد اطالق نميشود؛
چهارم :روايتي اســت که مرحوم کليني از امام حســين 7نقل ميکند که وقتي حضرت
ميخواســت به ســمت عراق حرکت کند ،وصيتي به همراه تعدادي نامه به اٌّم سلمه داد و به
ايشــان فرمود« :وقتي بزرگ ِ
ترين فرزندانم سراغتان آمد ،اينهايي را که به شما دادم ،به ايشان

بدهيد» .پس وقتي حضرت حســين 7به شهادت رســيد و حضرت سجاد 7نزد ا ّم سلمه

رفت ،او آنچه را امام حســين 7به وي داده بود ،به حضرت ســجاد 7تقديم کرد .بنابراين
اينکه منظور حضرت از «بزرگ ِ
ترين فرزندانم» ،علي اکبر 7باشــد ،بعيد به نظر ميرســد؛
112

فصلنامه فرهنگ زيارت

چون وقتي ا ّم سلمه امانتها را باز ميگرداند ،تنها پسر باقي مانده از امام حسين ،7حضرت

سجاد 7بوده است.
شهادت

از روايات بر ميآيد که حضرت علي اکبر 7سه يورش به دشمن داشته است :يکي صبح
عاشــورا و يکي نزديک ظهر و ســومي هم بعد از نماز ظهر که در اين حمله سوم ،بنيهاشم
همراهش بودند.
سيد بن طاووس ميگويد:
علي بن حسين 8چهره بســيار موجه و اخالق بسيار خوبي داشت .او جلو آمد
و از پــدر اذن ميدان گرفت و حضرت بــه او اجازه داد و نگاهي به او انداخت و
گريه کرد (ابن طاووس1414 ،ق ،ص .)166

در روضة الواعظين و امالي صدوق نيز آمده اســت که بعد از عبداهلل بن مسلم بن عقيل،
علي بن حسين 8به ميدان رفت .اينجا بود که اشک در چشم امام حسين 7جمع شد و به
خدا عرض کرد« :خدايا ،تو خود شاهدي که کسي به سوي اين قوم ميرود که شبيهترين مردم
به پيامبرست» (قمي1417 ،ق ،ص188؛ فتال نيشابوري ،بيتا ،ص.)225
طبري و سيد بن طاووس مينويسند:
وقتي علي اکبر 7تنهايي پدر را ديد ،به سوي ايشان رفت و درحالي که حضرت
روي ذوالجناح نشســته بــود ،اذن ميــدان را گرفت .او از نظر چهــره و اخالق،
شــبيه ترين مردم به رسول خدا 9بود .حضرت با ديدن او ناگهان به گريه افتاد.
ســپس به آســمان نگاه کرد و پس از آن ســر به زير انداخت و سکوتي طوالني
داشــت .سپس فرمود« :هر وقت ما براي رسول خدا 9دلتنگ مي شديم ،به علي
اکبر نگاه مي کرديم» .امام حســين 7به عمر ســعد فرمود« :خدا رحم تو را قطع
کند که رحم مرا قطع کردي و مراعات خويشــي مرا با رسول خدا 9ننمودي»
(طبري1387 ،ق ،ج  ،5ص446؛ ابن طاووس1414 ،ق ،ص .)166
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در منابع معتبر نيامده که امام حسين 7انگشت سبابه يا محاسن خود را به طرف آسمان

گرفته باشد و فقط از روضة االحباب جمالالدين شيرازي ،از مورخين اهل سنت ،چنين نقل

شده و برخي هم بدون تحقيق ،سخن او را تکرار کردهاند .در بحاراالنوار و عوالم العلوم نيز
در حد نقل آمده است (ر.ک :مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص43؛ بحراني ،بيتا ،ص.)285

ميرزامحمد ارباب در کتاب اربعين خود ميگويد« :اين مطلب دروغ و جعلي است» (قمي،

1372ش).

در روضة االحباب آمده است:
وقتي علي اکبر 7اذن ميدان گرفت ،حضرت حسين 7از جا برخاست و لباس
رزم به او پوشــانيد و عمامه رســول خدا 9بر ســرش نهاد و او را بر اسبي به نام
ُعقاب نشاند.

وقتي او وارد ميدان شــد ،حضرت انگشت ســبابه (و در برخي نسخه ها ،محاسن
خود) را به طرف آسمان باال برد .به گفته اهل فن در رسم ّ
الخط کوفي ،دو کلمه
سبّابه و شيبه نزديک به هم نوشته مي شوند؛ مانند سبعين و تسعين.

امام حســين 7بعد از فرســتادن علي اکبر 7رو به آسمان عرض کرد« :خدايا،

بــرکات زمين را از اين قــوم دريغ کن و آنها را از يکديگــر دور نما و هيچ گاه
حاکمانشــان را از ايشــان خرســند نگردان؛ چراکه آنها ما را دعوت کردند که
کمکمان کنند ،ولي با ما دشــمني کردند و ما را کشتند» .سپس نهيبي به سر عمر
سعد کشــيد و فرمود« :خدا وجودت را بي برکت گرداند و کسي را بر تو مسلط
کند که تو را در بســترت سر ببرد» .سپس با صداي بلندتري آيات 33و  34سوره
آل عمران را تالوت فرمود.

توضيح :اينکه حضرت در دعايش از کلمه «اللّهم» بهره ميبرد ،نشاندهنده بزرگي مصيبت
شــهادت علي اکبر 7است .به درگاه خدا اســتغاثه ميکند و از مبدأ اعال براي صبر در اين
مصيبتها کمک ميخواهد .اين کلمه ميتواند از مقام رضا و تســليم امام حسين 7در اين
باليا نيز حاکي باشــد .او خدا را شــاهد ميگيرد که در برابر آنچه برايش مقدر فرموده است،
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آرامش خاطر و اطمينان دارد و فرمود« :اينکه اين مصيبات جلوي چشم خداست ،آنها را برايم
آسان ميکند».
همچنين اينکه حضرت به عمر ســعد فرمود« :رحم مرا قطع کردي .خدا رحم تو را قطع
کند»؛ يعني نســل مرا از فرزندم قطع کردي و خدا هم نســل تو را از فرزندت قطع کند .مراد
حضرت از نســل خودش ،ادامه نســل حضرت از طريق علي اکبر 7است (ايشان فرزندي
نداشتند)؛ وگرنه نسل حضرت از طريق امام سجاد 7ادامه يافت.
قطع رحم يک معناي باطني هم دارد .از آنجايي که عمر ســعد ملعون ،قريشــي بود و با
اهل بيت خويشــي داشــت و از طرفي مقتضاي عقلي و شرعي و اخالقي خويشي ،مراعات
جوانب آن اســت و عمر ســعد اين مراعات را نداشت ،امام ميفرمايد« :خدا اين خويشي را
از تو باز ســتاند» و جمله حضرت به عمر ســعد که فرمود« :تو مراعات قرابت مرا با رسول
خدا 9ننمودي» ،مؤيد همين معناست.
امام حسين 7آيات  33و  34سوره آل عمران را دو بار در روز عاشورا تالوت فرمود :يک بار
بعد از دادن اجازه ميدان به علي اکبر 7و بار دوم هنگامي که محمد بن اشعث بن قيس کندي بين
دو جبهه ايستاد و فرياد کشيد« :اي حسين ،تو چه فضيلتي داري که ديگري ندارد؟» در اين هنگام
حضرت ،اين دو آيه را تالوت کرد و سپس فرمود« :به خدا قسم که محمد 9از آل ابراهيم7

است و عترت نيز آل محمد 9هستند» .سپس امام فرمود« :چه کسي اين را گفت؟» عرض کردند:
«محمد بن اشعث» .امام رو به آسمان عرضه داشت« :خدايا ،همين امروز طعم ذلت را به ابن اشعث
بچشان و زين پس ،هيچگاه او را عزتمند مکن» .راوي ميگويد« :ابن اشعث براي قضاي حاجت
از اسب پايين آمد که عقرب آلت او را نيش زد و درحاليکه در مدفوعش از درد ميغلتيد ،از دنيا
رفت» (قمي1417 ،ق ،ص222؛ فتال نيشابوري ،بيتا ،ص.)185
شفاء الصدور مينويسد« :وقتي اين آيه بر عصمت انبيا داللت دارد و حضرت حسين7

آن را در بدرقه علي اکبر 7تالوت فرمود ،اشــاره به اين دارد که علي اکبر 7معصوم بوده
است» (تهراني ،بيتا).
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به نظر ميرسد که اين سخن اشکال دارد؛ چون حضرت حسين 7در مقام بيان و اثبات
عصمت حضرت علي اکبر 7نبودهاند؛ بلکه تالوت اين آيه براي اشاره به اين معنا بوده است
که علي اکبر 7از آل ابراهيم و آل عمران و آل محمد 9است و اين براي اتمام حجت بود
تا هدايت و ضاللت از هم جدا شود؛
ُ

ً
ثانيًا ممکن اســت مقصد امام ،7ذيل آيه  34آل عمران بوده باشــد که ميفرمايد{ :ذرية

بعض} .همان طور که در مجمع البيان آمده است ،آيه به اين معناست که اهل بيت
بعضها من ٍ
پيامبران کساني هستند که برخي از ايشان در اعالي کلمه حق و پيروزي اسالم به برخي ديگر

ُ
ُْ ُ َ ُْ
کمک ميکنند .در مقابل اين آيه ،آيه  67سوره توبه است که ميفرمايد{ :المناف ِقون َو المناف ِقات
ْ
ْ ُ ُ
َبعضه ْم م ِْن َبع ٍض}؛ يعني برخي از آنها در ترويج کفر و از بين بردن اسالم به برخي ديگر کمک
بعضها من
ميکنند ،و شــايد مراد از اين جمله زيارت جامعه کــه ميفرمايد« :طابت و طهرت ُ

ٍ
بعض» ،همين معنا باشد؛ يعني در راه ترويج اسالم و محکم کردن پايههاي آن ،برخي به برخي

ديگر کمک ميکنند .اين معناي لطيف را ذوق سليم ميپذيرد و مناسب مقام و مقتضاي حال
نيز هست (طبرسي1415 ،ق).
ميگوينــد وقتي علي اکبر 7به ميدان رفت و حمله خــود را آغاز کرد اين چنين رجز
ميخواند:
من علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هستم .به خداي کعبه قسم که ما به چنين
پيامبري از شــبث و شمر پست ســزاوارتريم .با همين شمشير ضرباتي به شما بزنم
کــه در تاريخ اين گونه توصيف کنند که غالمي هاشــمي علــوي ضربه را وارد
کرده و تا امروز از پدرم حمايت مي کنم .به خدا قسم که فرزند زن بدکاره (ابن
زياد) نبايد بر ما حکومت کند.

در کتاب روضة الصفا آمده اســت کــه علي اکبر تا دوازده مرتبه به دشــمن حمله کرد

(ميرخواند1373 ،ش) .در کتاب سفينة البحار آمده است آنقدر علي اکبر 7از دشمن کشت
که فرياد دشمن از زيادي کشتهها باال رفت (قمي ،بيتا ،ج ،2ص.)387
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روايت شــده که علي اکبر 7با تشــنگياش  120نفر را به درک واصل کرد .در مناقب

آل ابيطالب آمده اســت که او هفتاد نفر را به درک واصل کرد (ابن شهرآشــوب ،بيتا ،ج،4
ص .)122سپس درحاليکه جراحات زيادي داشت نزد پدر آمد و به ايشان عرض کرد:
«پدرجان ،تشــنگي مرا از پا در آورده و ســنگيني ســاح (زره و شمشير و سپر و
نيزه و تير وکمان) مرا به زحمت انداخته است .آيا راهي براي رسيدن به جرعه اي
آب هست که تواني براي ادامه نبرد به من بدهد؟

لهوف ميگويد:
اينجا امام 7گريست و فرمود« :فرزندم از کجا آب بياورم؟ به ميدان برگرد که
به زودي با جدت مالقات خواهي کرد و او با جام خودش تو را ســيراب خواهد
کرد ،به گونه اي که پس از آن هرگز تشــنه نخواهي شد (ابن طاووس1414 ،ق،
ص .)166

در بحاراالنوار آمده است:
بعد از اينکه امام گريســت ،فرمود« :اي فرزندم ،براي محمد 9و علي 7و من
سخت است که درخواستي از ما بشود که آن را پاسخ نگوييم و کمکي خواسته
شــود و کمک نکنند .فرزندم ،زبانت را بياور» .حضرت زبان علي اکبر 7را به
کام گرفت .سپس انگشتر خويش در آورد و فرمود« :اين را در دهان بگذار و به
ميدان برگرد .اميدوارم که ديري نپايد جز اينکه جدت تو را از جام لبريزش آبي
دهد که پس از آن تشــنگي نباشــد» .علي اکبر هم به ميدان برگشت و هشتاد نفر
ديگر را به درک واصل کرد (مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص .)43

طلب آب
در اينجا يک پرسش مطرح ميشود :چرا علي اکبر 7با اينکه ميدانست در خيمهها آب
نيست ،از پدر آب طلب کرد؟

اوالً شــايد به اين علت بود که وقتي تشــنگي به حد اعال رسيد ،او ميخواست در ميدان
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نبرد به شهادت برسد نه اينکه به خاطر تشنگي جان سپارد .مقدم شدن کلمه عطش در جمله
ُ
«العطش قد قَتَلني» همين را تأييد ميکند؛

ثانيًا آنچه علي اکبر 7از امام حسين 7مطالبه کرد ،نه آب ،که راهي براي رسيدن به آب

بود و در حقيقت اين درخواست ،اذن از پدر براي رفتن به شريعه بود .جمله «فَ َهل إلي شربة

ماءٍ ٌ
سبيل» اين را تأييد ميکند.
مقاتل الطالبيين مينويسد:

ُحميد بن مســلم مي گويد در کنار ُم ّرة بن منقذ ايستاده بودم که علي اکبر يورش
ــره گفــت« :همه گناه عرب به دوش من اگر پــدر اين جوان را به عزاي
آوردُ .م ّ
فرزنــدش ننشــانم» .به او گفتم« :نوبت به تو نمي رســد .همان تعــدادي که او را

محاصره کرده اند کفايتش مي کنند» .او گفت« :نوبت مي رسد» .چيزي نگذشت
مره ،نيزه اش را به پهلوي علي وارد کرد و او را از روي
که علي اکبر به ما رسيد و ّ
زين اسب به زمين انداخت (ابوالفرج اصفهاني1414 ،ق ،ص.)84

در بحاراالنوار آمده است که منقذ بن ُم ّره عبدي ضربهاي بر سر علي اکبر 7وارد کرد که

او را بيهوش کرد و اسب ،او را به ميان لشکر برد و سپاهيان او را با شمشير تکه تکه کردند و
وقتي جانش به لب رسيد ،پدر را صدا کرد (مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)44
سيد در لهوف ميگويد:
اينجا بود که علي اکبر 7گفت« :پدرجان ،خداحافظ .اين جدم رسول خداست
که مرا با جامي که به دســت داشت ،سيراب کرد و به من مي گويد زودتر بيا که
اين جامي مخصوص توســت که اکنون از آن سيراب مي شوي» .امام حسين7

آمــد و ســر علي اکبر را به دامــن گرفت و صورت به صورت علي گذاشــت و
فرمود« :خدا بکشد قومي را که تو را کشتند» (ابن طاووس1414 ،ق ،ص .)166

طبري شيعه ميگويد:
وقتي حضرت حســين 7به بالين علي اکبر 7آمد ،عمامه سياه به سر داشت .حضرت
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خطاب به علي 7فرمود« :فرزندم ،از دنيا و غصه آن راحت شدي .ديري نباشد که من به تو
ملحق شوم».

الصفا نقل شــده که در اين لحظه امام 7آن چنان بلند گريه کرد که تا آن زمان
از روضة ّ

چنين صدايي از حضرت شنيده نشده بود (ميرخواند1373 ،ش).
در اعالم الوري و ارشاد و مثير االحزان آمده است:

زينب کبرا 3به ســرعت از خيمه بيرون آمد و فرياد کشيد« :اي فرزن ِد برادر» و

آمــد و خود را روي پيکر بي جان علي اکبر 7انداخت .ولي امام 7دســت او
را گرفت و به خيمه برگردانيد (طبرســي ،بي تا ،ج ،1ص 465؛ بغدادي1413 ،ق،
ج ،2ص 107؛ حلي1406 ،ق ،ص .)51

در مقتل ابيمخنف ،ص 164نيز اين مطلب ،با اندکي تفاوت آمده است.
اربــاب مقتل ميگويند :حضرت به جوانان بنيهاشــم فرمود بياييد و پيکر برادرتان را به
خيمه ببريد.
چند نکته
نخست :در کافي به نقل از علي بن ابراهيم قمي آمده است:
احمد بن محمد بن نصر بزنطي از امام رضا 7مي پرســد« :آيا ازدواج همزمان با
يک دختر و کنيز پدر آن دختر صحيح است؟» حضرت فرمود« :اشکالي ندارد».
احمد مي پرســد« :به ما گفته اند که جدتان حضرت ســجاد 7با دختر حسن بن
علي 8و همچنين با کنيز ايشان ازدواج کرد» .حضرت فرمود« :اين طور نيست.
حضرت سجاد 7با دختر امام مجتبي 7و کنيز علي اکبر 7ازدواج کرد».

اين روايت و مانند آن در وســائل الشــيعه نشــان ميدهد که علي اکبر 7همسر و بچه
داشته است و زيارت علي اکبر 7که از امام صادق 7روايت شده است ،اين سخن را تأييد

َ
عليک و علی عترتک و آل بيتک و آبائک و أبنائک»
ميکند .در اين زيارت آمده است« :ص ّلى الله

(کليني 1388 ،ق ،ج  ،5ص .)361ولي به نظر ميرسد که حضرت علي اکبر 7فرزند نداشته
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و تعبير زيارت نيز غلط نيســت؛ چون با شهادت اين بزرگواران ،فرزنداني که در صلب پاک
ايشان بودند نيز از ميان رفتند .شاهدش هم اين است که مانند همين تعبير در زيارت حضرت
قاسم 7نيز آمده است؛ با اينکه ايشان فرزندي نداشتند؛
دوم :مراد از علي بن حســين 8در زيارت عاشورا که ميفرمايد« :السالم علي الحسين
و علي علي بن الحســين» ،علي اکبر 7است ،نه امام سجاد7؛ چون اين زيارت مخصوص
شهداي کربالست؛
سوم :شيخ مفيد از جابر بن عبداهلل نقل ميکند:
وقتي علي اکبر 7به شهادت رســيد ،امام حسين 7گريه کنان وارد خيمه شد.
دخترشــان ســکينه 3از ايشان پرســيد« :پدرجان ،چه شــده که چشم به طرف
علي برمي گردانيــد و نوحه مي کنيد؟» حضرت فرمود« :علي را کشــتند» .همين
که جناب ســکينه 3اين را شــنيد ،فرياد کشــيد« :اي واي برادرم و پاره تنم» و
مي خواســت که از خيمه بيرون برود که حضرت به او فرمود« :تقوا و صبر داشته
باش» .سکينه 3عرض کرد« :پدرجان ،چطور صبر کند کسي که برادرش کشته

شــده و بناست پدرش را نيز تکه تکه کنند» .امام حســين 7فرمود« :انا لله و انا

اليه راجعون».

چهارم :در نقل است که حضرت حسين 7باالي پيکر بيجان علي اکبر 7فرمودَ « :ف َعلى

الدّ نيا بعدک العفاء» .طريحي ذيل واژه «عفاء» اين جمله امام حسين 7را آورده و گفته است:
«عفاء به معناي خاک است؛ يعني بعد از تو اي علي ،خاک بر سر دنيا».
توضيح :هدف از بعثت انبيا و کتب آسماني اين بود که بر همگان اثبات شود دنيا ارزشي
ندارد و در مذمت دنيا همين بس که علي اکبر 7را به اين حال انداخته است .پس خاک بر
ســر دنيا ،و منظور حضرت اين نيســت که دنيا تا حاال خوب بود و از اين پس که تو نيستي،
خاک بر سرش؛ چون تناسبي با مقام امام و مقتضاي حال ندارد .شايد هم منظور اين است که
اي کاش بعد از تو دنيا تمام ميشد و آن را دفن ميکرديم؛
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پنجم :علي اکبر 7نخســتين شــهيد از خاندان اميرالمؤمنين علــي بن ابيطالب 8در

أول قتيلٍ من نســلِ خي ِر سليلٍ من ُس ِ
اللة
«السالم على ّ
کربالســت .در زيارت مأثور آمده استّ :

ابراهيم الخليلِ ».
َ

مراد از «خير سليل» امام حسين 7نيست؛ چون از ايشان شهيد ديگري غير از علياصغر7

وجود ندارد و ســومي هم در بين نيســت .مراد از خير سليل جناب ابيطالب 7هم نيست؛

چون اوالً در کربال هاشمياي نبود که طالبي نباشد و ثانيًا طالبيون ديگري قبل از علياکبر7

به شهادت رسيدهاند.
بنابراين يا مراد از خير ســليل رسول اکرم 9است ،چون منظور اوالد حضرت فاطمه3

از امام حسن و امام حسين 8هستند ،يا مراد اميرالمؤمنين علي 7است؛ همانطور که القاب
خيرالبشر و خيرالبريّة مخصوص اميرالمؤمنين است و روايت منهال از حضرت سجاد 7در
شام که اين عنوان را بر امير مؤمنان اطالق کرده ،مؤيد اين معناست .ابن ادريس نيز در کتاب

سرائر مينويسد« :علي اکبر 7اولين شهيد از خاندان علي بن ابيطالب 7است»؛

َ
َ
رافقيک و
القيک و ُم
«ج َعلنا الل ُه من ُم
ششــم :در زيارت حضرت علي اکبر 7آمده اســتَ :

ُمرافقــي جدِّ ک و َ
عمک و ُأ ّمک المظلومــة» .منظور از مادر مظلومه ،حضرت فاطمه3
أبيک و ّ

است ،نه جناب ليلي؛ هر چند که ايشان نيز بانويي بزرگوار بوده است؛

هفتم :در نقلها هست که وقتي حضرت علي اکبر 7وارد ميدان شد ،کوفيها از روبهرو
شدن با او فرار ميکردند و برخي براي اين حالت دالئل مختلفي ذکر کردهاند؛ از جمله اينکه
او بسيار به پيامبر اکرم 9شباهت داشت و کوفيها حيا داشتند با شبيه پيامبر بجنگند يا اينکه
گفته ميشــود که علي اکبر 7با نورانيتش براي کوفيها جلوه کرد و آنها مبهوت شــدند و
قدرت جنگيدن را از دســت دادند .اما به نظر ميرســد که اين حالت ،علت ديگري داشته؛
هر چند دليل اول نيز دلپذير اســت و دليل دوم هم از مقامات اولياي خداست و ما منکر اين
تجليات نيستيم و علما در باب تجليات بزرگان مطالب زيادي نوشتهاند؛ مثل مرحوم جزائري
که داستانهاي متعددي در اين باره نقل ميکند.
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در ضمن کوفيها آنقدر غرق دنيا و متامع دنيا شده بودند که اگر خود نبي مکرم 9نيز
رو به روي آنها ظاهر ميشــد ،براي تقرب به يزيد و رســيدن به جايــزه او مقابل پيامبر9

نيز ميايســتادند و او را ميکشــتند .سخن امام حســين 7که فرمود« :اينها چقدر بر خدا و
هتک حرمت پيامبرش جري شدهاند؟!» نيز گواه مدعاي ماست (ابوالفرج اصفهاني1414 ،ق،
ص.)761
علت واقعي ترس کوفيها از رو به رو شدن با حضرت علي اکبر 7نيز همان دنياپرستي
آنان بود؛ زيرا حضرت علي اکبر 7از طرف مادر با يزيد خويشــي داشــت و کوفيها از بار
مسئوليت کشتن او در برابر يزيد ميترسيدند .مادربزرگ علي اکبر ،7ميمونه ،دختر ابوسفيان
و خواهــر معاويه و ع ّمه يزيد بود؛ به هميــن دليل وقتي به ميدان آمد ،يکي از کوفيها فرياد
کشــيد« :تو با يزيد خويشــي داري .اگر بخواهي برايت از او امان ميگيريم» و حضرت علي
اکبر 7فرمود« :واي بر تو .قرابت و خويشي با رسول خدا 9سزاوارتر به مراعات است».
هشتمُ :م ّرة بن منقذ و منقذ بن ُم ّره ،از قاتالن حضرت علي اکبر ،7به دو صورت در تاريخ

مقدسهُ ،م ّرة بن منقذ  بن نعمان لعن شده است.
نقل شده است .ولي در زيارت ناحيه ّ
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منابع
٭ قرآن کريم
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم ،جامعه مدرسين.
1.1ابن ادريس ،محمد بن احمد (1410ق)ّ ،
2.2ابن شهر آشوب ،محمد بن علي (بي تا) ،مناقب آل ابي طالب ،بي جا.
3.3ابــن طاووس ،علي بن موســي (1414ق) ،الّلهوف علي قتلي ّ
الطفوف ،تحقيق شــيخ فارس تبريزيان

(حسون) ،تهران ،دار االسوة.
ّ

4.4ابــن عنبه ،جمال الديــن احمد بن علي بن عنبة (1337ق) ،عمدة ّ
الطالب في انســاب آل ابي طالب،

تحقيق سيدصادق بحرالعلوم ،نجف اشرف.
5.5ابوالفرج اصفهاني ،علي بن حسين (1414ق) ،مقاتل ّ
الطالبيين ،قم ،نشر شريف رضي.

6.6ـــــــــــــــــــ (بي تا) ،االغاني ،قاهره.
7.7بحراني ،سيدهاشم (بي تا) ،مدينة المعاجز (معاجز اهل البيت) ،بيروت ،مؤسسه اعلمي.
8.8بحراني ،عبداهلل بن نوراهلل (بي تا) ،عوالم العلوم و المعارف ،تهران.
الصدور في شرح زيارة العاشور.
9.9تهراني ،ميرزاابوالفضل (بي تا) ،شفاء ّ
الرجال ،تحقيق بشار عواد
1010حافظ مزي ،يوسف بن عبدالرحمان (1406ق) ،تهذيب الکمال في أسماء ّ
معروف ،بيروت.
1111حر عاملي ،محمد بن حســن (1414ق) ،وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة ،تحقيق مؤسسه
آل البيت ،قم.
1212شيخ صدوق ،محمد بن علي (1417ق) ،االمالي ،تهران ،مؤ ّسسه بعثت.
1313شــيرازي ،ميرجمال الدين عطاء بن فضل اهلل حســيني (بي تا) ،روضة االحباب في سيرة النّبي و اآلل

و االصحاب ،بي جا.
1414طبرســي ،فضل بــن حســن ( 1415ق) ،مجمع البيان لعلوم القرآن ،تحقيق جمعــي از علما ،بيروت،
مؤ ّسسه اعلمي.
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1515ـــــــــــــــــــ (بي تا) ،اعالم الوري بأعالم الهدي ،قم.
1616طبري ،محمد بن جرير (1387ق) ،تاريخ الرسل و االمم و الملوک ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،
بيروت.
1717ـــــــــــــــــــ (1413ق) ،دالئل االمامة ،قسم الدراسات االسالمية ،تهران ،مؤ ّسسه بعثت.
1818ـــــــــــــــــــ (بي تا) ،نوادر المعجزات في مناقب االئ ّمة االطهار( ،بي جا).
1919طريحي ،فخرالدين (1378ق) ،مجمع البحرين و مطلع النيرين ،تحقيق ســيداحمد حســيني ،نجف
اشرف ،مطبعة اآلداب.
2020طوسي ،محمد بن حسن (بي تا) ،تهذيب االحکام في شرح المقنعة ،تحقيق سيدحسن خرسان ،نجف
اشرف.
2121فتال نيشابوري ،محمد بن علي (بي تا) ،روضة الواعظين و بصيرة المتّعظين ،نجف اشرف.
2222فيروزآبادي ،محمد بن يعقوب (بي تا) ،القاموس المحيط ،بيروت ،مؤسسه فن الطباعة.
2323قمي ،عباس (بي تا) ،ســفينة البحار و مدينة الحکم و اآلثار مع تطبيق النّصوص الواردة فيها علي

بحار االنوار ،نجف اشرف.
2424ـــــــــــــــــــ (بي تا) ،مفاتيح الجنان ،بي جا.
2525قمي ،ميرزامحمد ارباب (1372ش) ،االربعين الحسينيّة ،نشر اسوه.
2626کليني ،محمد بن يعقوب (1388ق) ،الکافي ،تحقيق علي اکبر غفاري ،تهران ،دار الکتب االسالمية.
2727مجلســي ،محمدباقــر (1403ق) ،بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئ ّمة االطهار ،بيروت ،مؤسســه
وفاء.
2828مفيد ،محمد بن محمد (1413ق) ،االرشاد ،تحقيق مؤ ّسسه آل البيت ،قم.
2929ميرخوانــد ،محمد بن خاوندشــاه (1373ش) ،روضة الصفاء في سيرة االنبياء و الملوک و الخلفاء،
تهران.
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