تأمالت ابتکاري «دمع
السجوم» (وقايع مرتبط با
شهادت سيدالشهداء)7

محمد علي اردستاني٭
ّ

چکيده

واقعة کربال و قيام سرخ سيدالشهدا 7يکي از مهم ترين و تأثيرگذارترين رويدادهاي تاريخ اسالم
به ويژه تاريخ پرفرازونشيب شيعه است که هم از نظر تاريخي و هم از نظر اعتقادي و فرهنگي از اهميت
فراواني نزد شيعيان برخوردار است؛ به گونه اي که بخش عظيمي از ادبيات شفاهي و مکتوب شيعي را به
خود اختصاص داده و حتي شاعران و نويسندگان شيعه و سني و نيز غيرمسلمانان آزادانديش در سراسر
جهان ،در اين موضوع قلم فرسايي کرده اند.
7
يکي از بزرگان و علماي شيعه که دربارة قيام خونين امام حسين و حادثة عظيم کربال نوشته اند،
محدث نامدار و دانشمند فرزانه ،حاج شيخ عباس قمي است و اثر گران سنگش نفس المهموم از آثار ارزنده
در اين زمينه و دربردارندة روايات صحيح و مطالب نقل شده از کتاب هاي تاريخي شيعه و سني است .اين
کتاب ارزشمند را حکيم شهير ،ابوالحسن شعراني ترجمه کرده و نام دمع السجوم را بر آن نهاده است.
شعراني افزون بر ترجمة کتاب ،پژوهش ها و تأمالت ابتکاري گوناگون لغوي ،تاريخي ،اعتقادي ،درايي،
رجالي و تراجم ارائه کرده است.
اين نوشتار ضمن معرفي کتاب يادشده ،تحقيقات و تأمالت ابتکاري عالمه شعراني در مسائل مربوط
به شهادت سيدالشهدا 7را بازنمايي کرده است.
واژگان کليدي :سيدالشهدا ،7نفس المهموم ،دمع السجوم ،محدث قمي ،عالمه شعراني.

٭ .استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
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پيشگفتار
زنده نگاه داشتن حماسة حسيني 7و بيان مصائبي که بر آن حضرت و اهل بيت او :وارد
شده و عزاداري براي آنان ،از شعائر امامت ،و ملحق به اصول دين است .در اين راستا مورخان
و مقتلنويسان زيادي به نوشتن مقاتل گوناگوني اقدام کردهاند که از نظر اعتبار در يک سطح
نيس��تند .يکي از مقاتل معتبر ،کتاب نفس

المهموم محدث خبير ،حاج ش��يخ عباس قمي1

است که کتابي جامع و موجز است و در بر دارندة بيشتر روايات صحيح و مطالبي است که از
تواريخ معتبر از عامه و خاصه نقل ش��ده است .عالمة شعراني ،1چنان که خود ميفرمايد ،به
توسل و خدمت به اولياي دين براي زاد و توشة آخرت ،اين کتاب را ترجمه کرده است:
جهت ّ
س�اليان دراز ش�ب بيدار ،و روز در تکرار ،هميش�ه مالزم دفاتر و کراريس ،و پيوسته
مرافق اقالم و قراطيس ،ناگهان سروش غيب درگوش اين ندا داد که علم براي معرفت
ميسر نگردد
است ،و معرفت بذر عمل و طاعت ،و طاعت بياخالص نشود ،و اين همه ّ
مگر به توفيق خدا و توسل به اوليا ،مشغولي تا چند؟

علم چندانکه بيشتر خواني

چون عمل در تو نيست ناداني

شتاب بايد کرد و معاد را زادي فراهم ساخت .زود برخيز که آفتاب بر آمد و کاروان
رفت .تا بقيتي باقي اس�ت و نيرو تمام از دس�ت نش�ده ،تو ّسلي جوي و خدمتي تقديم

ک�ن .پس کتاب نف�س المهموم ،تأليف العالم النحرير المحدث الخبير مفخر عصرنا و
قدوة دهرنا الحاج ش�يخ عباس القمي ـ قدس س�ره العزيز ـ را ديدم در مقتل س�يدنا و
موالنا أبي عبداهلل الحس�ين 7ـ رزقنا اهلل شفاعته ـ کتابي جامع و موجز و مشتمل بر
أکث�ر روايات صحيحه و منقوالت تواريخ معتبره از عامه و خاصه؛ چنان که مانند آن
تا کنون نوشته نشده است ،و گويا در حق او گفتهاند« :کَم تَر َک االَو ُل لِ ِ
آلخر» .اما به
َّ
َ
زبان عرب است و همه کس از آن بهره نگيرد .گفتم همان کتاب را به فارسي ساده

نقل کنم؛ چنانکه در عبارت پارسي ،معناي هر کلمه از کلمات عربي گنجانيده شود و
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سالست و فصاحت در زبان پارسي محفوظ ماند؛ اگر چه جمع اين دو امر بسي دشوار
است» (شعراني1374 ،ق ،ص.)2

ايشان در کنار ترجمه آن کتاب ،پژوهشها و تأمالت ابتکاري گوناگوني از جهت لغوي،
تاريخي ،اعتقادي ،درايي ،رجالي ،تراجم و ...ارائه کرده اس��ت .در اين نوش��تار ،تحقيقات و
تأمالت ابتکاري ايشان در مسائل مربوط به وقايع شهادت سيد الشهداء 7آشکارسازي شده
است .آنچه در اين نوشتار ارائه گرديده ،از اين قرار است:
يک -تحقيق دربارة س��رخي آسمان بر اثر خون سيد الش��هداء .7به نظر عالمه شعراني،
مراد از ُس��رخي آس��مان که بر اثر پاشيدن خون سيد الش��هداء 7پديد آمدُ ،سرخي غير شفق

مش��رق و مغرب است .ايش��ان در مورد کسوفاتي که مانند کسوف خورشيد بر اثر کشته شدن

منجم ميپردازد که
سيدالشهداء ،7در غير وقت معيّن اتفاق ميافتد ،به نقل سخن فالماريون ّ

امثال اين کس��وفات در غير وقت مشخص ،که روايات ُموثّ ْق وقوع آن را ثابت کند ،نه بواسطة

حائل شدن جرم ماه است؛ چنان که در کسوفات عادي چنين است؛ بلکه به سبب کرات ديگري
است که مقادير و کيفيات حرکات آنها بر ما معلوم نيست ،و در زيجات ثبت نشده است.
جن در شهادت سيدالشهداء 7و شعر عربي گفتن
دوـ تحقيق دربارة نوحه و زاري کردن ّ

مجردات در نظر بعض مردم .بر
آنها و شنيدن صداي آنها ،و ّ
تجسم و تمثّل موجودات غيبي و ّ
اساس بيان ايشان ،از اينکه جنيان نوحه کنند و گروهي از مردم ،اشعار آنان را بشنوند ،عجب

َجسم و تَمثُّل
نبايد داش��ت؛ زيرا وجود ّ
جن به ّ
نص قرآن ثابت اس��ت ،و در علم حکمت نيز ت ُّ

مجردات در نظر بعض مردم در پارهاي اوق��ات ُمبرهن گرديده و هم به
موج��ودات غيب��ي و ّ
جن هست؛
تجربه رس��يده اس��ت ،و نيز در همه طوائف و لغات ،لفظي براي داللت کردن بر ّ
پس البد چيزي ديدهاند و محتاج به تعبير آن ش��دهاند و کلمهاي براي آن وضع کردهاند .اگر
نديده بودند ،براي آن لفظي نبود.
سه -تحقيق درباره ويرانهنشيني بوم در شهادت سيد الشهداء.7
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چهارـ تحقيق درباره ورود رأس مبارک س��يد الش��هداء 7به شام .به نظر عالمه شعراني
طريقة جمع روايات اين است که َسر مط ّهر آن حضرت را زود فرستادند ،و ا ّول صفر به شام
رسيد ،و اهل بيت :و همچنين ساير سرهاي مطهر را پس از آن با هم فرستادند ،يا اول سرها
را ،و پس از آن اهل بيت را فرستادند ،و نزديک دمشق باز سرها را بيرون فرستادند و با اهل
بيت وارد کردند.
پنج -تحقيق درباره مدفن رأس مطهر سيد الشهداء.7
شش -تحقيق درباره زيارت قبر سيدالشهداء 7در اربعين .بر اساس نظر عالمه شعراني،
قول ناسخ التواريخ مبني بر اينکه زيارت امام زين العابدين 7و أهل بيت قبر سيدالشهداء7

را در اربعين اتفاق افتاده و مالقات با جابر بن عبداهلل انصاري ،هنگام رفتن به شام بوده است،

صحيح مينمايد؛ اما اينکه اص ً
ال اين واقعه را انکار کنيم ،چنان که لؤلؤ و مرجان اختيار فرموده
است ،با وجود اين شهرت ،بياندازه بعيد است و داعي بر جعل آن نيست.

اکن��ون به تفصيل تحقيق��ات و تأمالت عالمه ش��عراني درباره وقايع مرتبط با ش��هادت
سيدالشهداء 7ميپردازيم.
 .1سرخي آسمان و کسوف در شهادت امام7

به نظر عالمه شعراني مراد از ُسرخي آسمان که بر اثر پاشيدن خون سيد الشهداء 7پديد

آمدُ ،س��رخي غير شفق مش��رق و مغرب است .ايشان در مورد کس��وفاتي که ،مانند کسوف
خورش��يد بر اثر کشته شدن سيدالش��هداء ،7در غير وقت معيّن اتفاق ميافتد ،به نقل سخن

منجم ميپردازد که امثال اين کسوفات در غير وقت مشخص که روايات ُموثّق وقوع
فالماريون ّ
آن را ثابت کند ،نه بواسطه حائل شدن جرم ماه است؛ چنانکه در کسوفات عادي چنين است؛

بلکه به سبب کرات ديگري است که مقادير و کيفيات حرکات آنها بر ما معلوم نيست ،و در
زيجات ثبت نشده است.
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در نفس المهموم آمده اس��ت« :گويند امام حسين 7ايستاد تا ساعتي از خستگي جنگ

بياسايد ،و همچنانکه ايستاده بود ،سنگي بيامد و بر پيشاني او رسيد .پس جامه برداشت 1که
خون را از روي بسترد و پاک کند .تيري تيز سه شاخه و زهرآلود بيامد و بر سينه آن حضرت

نشس��ت 2،و به روايتي ب��ر دِل آن حضرت ،و فرمود« :بس�م اهلل و باهلل و عيل م ّلة رس�ول اهلل» ،و

س��ر س��وي آسمان بلند کرد و فرمود« :خدايا تو ميداني مردي را ميکشند که روي زمين پسر
پيغمبري غير از او نيست» .آنگاه آن تير را بگرفت و از پشت بيرون آورد و خون مانند ناودان
برجس��ت .پس دست بر آن زخم گذاشت؛ چون پُر ش��د ،سوي آسمان پاشيد و يک قطره از
 .1در پاورقي آمده است« :ثوب» در عربي و «جامه» در فارسي ،هر چيز به ريسمان بافته است ،هر
چند نبريده و ندوخته و نپوشيده باشد ،مرداف با آنکه ما امروز «قماش» گوييم ،و مخصوص
جامة تن نيست که پوشيده باشد؛ شايد امام دستمال پارچه برداشت تا خون پاک کند ،نه آنکه
بند زره بگشايد و دامن پيراهن را باال آورد و بدنش برهنه شود؛ چون در جنگ اين کار معقول
نيست و دليل هم بر آن نداريم ،و تير انداختن دشمن و کارگرشدن تير ،توقف بر برهنه بودن
تن ندارد ،و تير چنان مي افکندند که حلقه هاي زره را مي دريد و مي گذشت ،اما همه کس
نمي توانست ،و امام حسين 7دستش مشغول پاک کردن پيشاني بود ،و نمي توانست سپر
جلوي تير بدارد که تير آمد.
 .2عالمه شعراني در مورد عاملين زخم هاي متعدد بر بدن مبارک سيد الشهداء 7و آن زخم
کاري که امام حسين 7را به شهادت رسانيد ،مي فرمايد« :در اين گونه امور ناچار مردم
رجاله بر ِگرد آن حضرت بودند و زخم بسيار بر پيکر آن
خالف کنند؛ چون بسياري از ّ
حضرت زدند ،و در ميان اين زخم ها ،آن زخم کاري که امام حسين 7را به سعادت شهادت
رسانيد ،بايد به حدس و تخمين ،معين گردد ،و اين مردم که از قاتالن شمرده شدند ،همه بر
ِگرد آن حضرت بودند و اينکه شمر از همه مشهورتر است ،براي آن است که وي سرهنگ
فوج پياده بود و هر کار که افراد فوج کنند ،به سرکرده آنها منسوب شود ،و از اختالف علما
درباره قاتل آن حضرت معلوم مي شود که اطمينان به صحت زيارت معروفه به ناحيه نداشتند؛
چون در آن زيارت ،نام شمر صريحًا مذکور است ،و اگر اطمينان داشتند به صحت آن،
اختالف نمي کردند» (شعراني1374 ،ق ،ص.)197
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آن برنگش��ت ،و ُسرخي در آسمان ديده نش��ده بود تا آنگاه که امام حسين 7آن خون را به
«جد
آسمان پاشيد ،و بار دوم دست بر آن نهاد و روي و محاسن را بدان آغشته کرد و فرمودّ :

خويش ،رسول خدا 9را چنين خضاب شده ديدار کنم و گويم :يا رسول اهلل 9فالن و فالن
مرا کشتند» .عالمه شعراني بيان ميدارد:
مراد از ُسرخي آسمانُ ،سرخي غير شفق مشرق و مغرب است ،و به روايت کامل ابن
أثير ،در آن وقت ُسرخي زائد بر عادت در آسمان پديد آمد ،چند ماه بود و زائل شد،
و اين ُسرخي شفق که اکنون هست ،از پيش در آسمان بود ،و حضرت پيغمبر9آن

را عالمت نماز مغرب قرار داد (شعراني1374 ،ق،ص1.)191

در نفس المهموم آمده است:

ابن جوزي از ابن س�يرين روايت کرده اس�ت که جهان س�ه روز تاريک شد؛ آنگاه
س�رخي در آس�مان پديد آمد ،...و ثعلبي روايت کرده است که آسمان بگريست ،و

گرية آن سرخي آن است ،و غير او گفت« :کرانههاي آسمان پس از قتل آن حضرت،
شش ماه سرخ شد ،و پيوسته پس از آن سرخي ديده ميشد» .و ابن سيرين گفت« :به
ما خبر رسيد که اين سرخي که با شفق است ،پيش از کشته شدن حسين 7نبود».

عالمه شعراني بيان ميدارد:
قول ابن س�يرين حجت نيس�ت و آن را از معصوم نقل نکرده اس�ت ،و س�رخي شفق
را پيغمب�ر ،9بيخالف ،عالمت وقت مغرب قرار داد ،و اين س�رخي که هنگام قتل
سيدالشهداء 7پديد آمد ،سرخي فوق عادت بود؛ چنانکه سابقًا بگذشت .و ابن ُسعدان
 .1در نفس المهوم نقل شده است« :در کامل ابن اثير و غير آن است که دو سه ماه مردم هنگام
برآمدن آفتاب ،ديوارها را گويي خون آلود مي ديدند» .عالمه شعراني مي گويد« :اين حکايت
مؤيد آن سخن است که پيش از اين گفتيم سرخي آسمان که پس از کشتن آن حضرت پديدار
گشت ،غير سرخي شفق است که پيش از کشته شدن آن حضرت هم بود و پيغبمر 9آن را
عالمت مغرب قرار داد» (همان ،ص.)232
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گفت« :اين سرخي در آسمان پيش از قتل آن حضرت ديده نشد» .ابن جوزي گفت:
«و حکمت ظهور اين سرخي آن است که ما چون خشم گيريم ،سرخي در رخسار ما
مبراست؛ پس غضب خود را از قتل امام حسين،7
پديدار گردد ،و خداوند از جسميت ّ
براي اظهار بزرگي جنايت ،به سرخي افق نمود» (شعراني1374 ،ق ،ص.)287

از شيخ طوسي از شيخ مفيد از احمد بن وليد از پدرش از ص ّفار از ابن عيسي از ابن أبي
فاخته روايت شده است که گفت:
من و ابوس�لمه س�راج و يونس بن يعقوب و ُفضيل بن يس�ار نزد أبي عبداهلل جعفر بن
مح ّمد 8بوديم ،....امام صادق 7فرمود« :أبا عبداهلل الحس�ين 7چون کش�ته شد،

آسمانهاي هفتگانه و زمينها و آنچه در آسمان و زمين و بين آنها بود ،و هر کسي
که در بهشت و دوزخ است ،و هر موجودي که ديده ميشود يا ديده نميشود ،بر او
گريه کردند؛ مگر سه چيز که گريه نکردند» .گفتم« :فداي تو شوم ،آن سه چيز که
ن َگريستند چيستند؟» فرمود« :بصره و دمشق و آل َح َکم بن أبي العاص».

عالمه شعراني بيان ميدارد« :از نسبت گريه به جمادات نبايد عجب داشت ،هر چند بعض
مردم سست عقيده از جهالت بر اين گونه امور طنز ميزنند».
ش��يخ طوسي= در تفسير آية{ :فما بکت عليهم الس��ماء و األرض و ما کانوا ُم َ
نظرين) در
َ

سوره دخان ،از تفسير تبيان گويد:

در گرية آسمان و زمين سه قول است:
اول آنکه مراد از آسمان و زمين ،اهل آسمان و زمين است؛ يعني اهل آسمان و زمين
گريه کنند يا نکنند؛
دوم آنکه اگر آس�مان و زمين برکسي ميگريستند ،بر ايشان نميگريستند ،و عرب
چون خواهد مرگ کسي را بزرگ شمارد ،گويد آفتاب در مرگ او تاريک شد و ماه
بگرفت و آسمان و زمين بر مرگ او گريه کردند؛
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س�وم آنکه بر ايش�ان ن َگريس�ت آنچه بر مؤم�ن ميگريد ،و آن ج�اي نماز و مکان
باالرفتن عمل صالح اوس�ت ،کنايه از اينکه عمل صالح نداش�تند و مؤمنان عمل صالح
دارند .وس�دي گفت« :چون حس�ين 7کشته شد ،آسمان بر او گريست ،و گرية او
سرخي اطراف آن است».

عالمه شعراني بيان ميدارد:
اين معاني که شيخ= از کالم عرب نقل کرده است ،در فارسي نيز استعمال کنند؛ چنان

که جايي را نام برند و اهل آنجاي را خواهند؛ مث ً
ال گويند شهر بشوريدند ،يعني اهلش

بشوريدند ،و فالن کشور فقير است ،يعني اهلش فقيرند ،و نيز در مقام تعظيم مصيبت
گويند« :آسمان و زمين و در و ديوار گريه ميکردند» ،و اينکه در وجه سوم گفت

ُم َصلّ�ي بر او گريه نميکند يا ُم َصلّي و جاي نماز بر مؤمن گريه ميکند ،در فارس�ي
نظير دارد؛ وقتي عالِمي از دنيا برود ،گويند« :محراب و منبر بر او گريه ميکردند»،

و اگر تازهدامادي در گذرد ،گويند« :حجله بر او ميگريست» ،و اگر بزرگي از دنيا
رود ،نظير آن چيزي گويند (شعراني1374 ،ق ،ص.)281

در نفس المهموم آمده است:

در «صواعق» ابن حجر است ،گفت« :و از آياتي که روز قتل آن امام ظاهر شد ،اين
است که آسمان تاريک گرديد و ستارگان ديده شدند ،و هيچ سنگي را برنداشتند مگر
زير آن خون س�رخ تازه بود» ،و هم گفت« :آس�مان سرخ گرديد و آفتاب بگرفت؛

چنان که س�تارگان در روز پديدار آمدند و مردم پنداش�تند قيامت آمد ،و ش�ام ،هيچ
سنگ از زمين بر نداشتند ،مگر زير آن خون سرخ تازه ديدند».

عالمه شعراني بيان ميدارد:
بر حسب قواعد نجومي ،در دهم ماه ،خورشيد نگيرد ،و چون در روايت نصاري نظير
اين کس�وف براي حضرت عيس�ي  -علي نبينا و آله و عليه السلام  -نيز آمده است،
و منجمين اروپا بر حسب زيجات خود حساب کردند ،وقوع کسوف را در آن وقت
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محتمل نديدند ،يکي از ايشان از اهل نجوم موسوم به فالماريون کتابي عظيمالحجم در
اين علم تصنيف کرده است و اين مسئله را متعرض کرديده است و گويد« :أمثال اين

کسوفات در غير وقت مشخص که روايات ُموثّقْ وقوع آن را ثابت کند ،نه به واسطة

حائل شدن جرم ماه است؛ چنان که در کسوفات عادي؛ بلکه به سبب کرات ديگري
است مانند ذوات األذناب که مقادير و کيفيات حرکات آنها بر ما معلوم نيست و در
زيجات ثبت نشده است (شعراني1374 ،ق ،ص.)189

عالمه شعراني بيان ميدارد:

در احاديث اهل سنت آمده است که آفتاب ،روز وفات ابراهيم ،فرزند رسول خدا9
بگرف�ت و م�ردم گفتن�د« :گرفتن آفتاب ب�راي موت ابراهيم و مصيبت رس�ول9

عز ّ
وجل ميباشند؛ نه
بود»1.پيغمبر فرمود« :خورش�يد و ماه دو آيت از آيات خداوند ّ
براي مردن کسي منکسف ميگردند و نه براي زنده بودن کسي ،و چون آنها را گرفته

ديديد ،خداي را بخوانيد .و نماز گزاريد تا گشوده شود».

ايشان به تحليل و بررسي قول به وفات ابراهيم در دهم ربيع األول پرداخته و ميگويد:
اما وفات ابراهيم در روز دهم ربيع األول مسلّم نيست .شايد روز ديگر بود که کسوف
آفت�اب در آن معتاد باش�د ،و پيش از اي�ن مؤلف از س�يوطي در ُع ُقود ال ِجمان نقل

منجمين اس�ت (ر.ک :ش�عراني1374 ،ق ،ص ،)287و لکن
ک�رد که اين حديث ر ّد ّ
قول صحيح آن اس�ت که ش�يخ انصاري= از سيد مرتضي و شيخ کراجکي نقل کرده
است که کسوف و خسوف و اقتران کواکب و امثال آنها بر اصول صحيحه و قواعد
 .1از شيخ شهيد نقل شده است که ايشان در ذکري روايت کرده است که علي المشهور خورشيد
روز عاشورا منکسف شد ،وقتي امام حسين 7به شهادت رسيد؛ چنان که ستارگان ميان روز
هويدا گشتند ،و اين را بيهقي و غير او روايت کرده اند ،و پيش از اين گفتيم که ابراهيم ،فرزند
پيغمبر ،چون از دنيا رفت ،آفتاب بگرفت ،و زبير بن ّ
بکار در کتاب أنساب روايت کرده است
که وفات ابراهيم در دهم ربيع األول بود ،و اصحاب ما روايت کردند که از عالئم ظهور امام
مهدي /کسوف شمس در نصف اول ماه رمضان است( .شعراني1374 ،ق ،ص.)287
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منجمين در آنها خطا نميکنند و دائمًا به حقيقت ميرس�ند؛
محکمه مبتني اس�ت ،و ّ

برخالف احکام و تأثير کواکب در خير و شر.

منجمين از جهل است يا تجاهل ،و
به نظر عالمه ش��عراني َطعن س��يوطي و امثال وي بر ّ

حساب کسوف و خسوف ،مانند حساب بهار و پاييز و ايام هفته است ،و همچنان که نميتوان
گفت ماه نو در ش��ب بيست و هفتم رؤيت شد ،همچنين نميتوان گفت در غير وقت معيّن،
کسوف اتفاق افتاد.

عالمه شعراني در ادامه پس از نقل کالمي از غزالي 1ميگويد:
ما سابقًا گفتيم امثال اين کسوفات در غير وقت ،اگر به سند صحيح ثابت شود ،براي حائل

 .1بر اساس نقل عالمه شعراني ،غزالي در مقدمه کتاب تهافت الفالسفه گويد« :قسم دوم از
مطالب فالسفه اموري است که مخالف با هيچ اصلي از اصول دين نيست و مؤمن به انبيا ناچار
نيست انکار آن کند؛ مثل اينکه گويند خسوف ماه براي آن است که زمين ميان ماه و خورشيد
فاصله مي شود و ماه چون از خورشيد نور مي گيرد ،وقتي در سايه زمين افتاد ،نور خورشيد
بر آن نمي تابد ،و مثل اينکه گويند در کسوف آفتاب ،جرم ماه ميان چشم بيننده و آفتاب حايل
مي گردد و ، ...و ما در صدد باطل کردن اينها نيستيم؛ چون غرض به آن تعلق نمي گيرد ،و
هر کس پندارد باطل کردن اين مقاالت خدمت به دين است ،به دين جنايت کرده است و آن
را سست گردانيده؛ چون براهين هندسي و حسابي بر اين مسائل قائم است ،و ّ
شکي در آن
نگذاشته ،و هر کس از اين علوم آگاه باشد و ادله آن را بداند ـ چنان که از پيش خبر دهد
در فالن روز و فالن ساعت کسوف مي شود و مدت آن تا انجال چه اندازه است ـ اگر به او
گويند اين بر خالف شرع است ،در علم خود شک نمي کند؛ بلکه در شرع شک مي کند ،و
اينها که از غير طريق صحيح ياري شرع مي کنند ،زيانشان بر شرع بيش از آنهاست که ر ّد شرع
«عدو ٌ
خري من َصديق جاهل»؛ «يعني دشمن دانا به از نادان
مي کنند؛ چنان که گفته اند:
عاقل ٌ
ٌّ
دوست» ،تا اينکه گويد« :بزرگترين اعتراض مالحده بر دين وقتي است که کسي براي ياري
شرع صريحًا يکي از اين قبيل امور را بر خالف شرع داند ،بهانه به دست آورند و گويند :اگر
شرط دينداري معتقد شدن به اينهاست ،پس نبايد ديندار بود ،و مقصود ما اين است که عالَم
به هر شکل باشد ،فعل خداست( .شعراني1374 ،ق ،ص .)288
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شدن اجرام ديگر ج ّوي نادرالوقوع نظير ذواتاألذناب و أحجار سماوي ميباشد.
عالمه شعراني در نهايت در تحقيقي متناسب با بحث لغوي ميفرمايد:
عجههاي س�خت که گاهي در عربس�تان اتفاق ميافتد
در لغت مانعي نميبينيم که بر ّ
«عجه» ،شنهاي ريز است که چون بر ميخيزد،
نيز اطالق کس�وف صحيح باش�د ،و ّ

هوا را تاريک ميکند؛ چنان که در روز چراغ الزم ميشود ،و چون مينشيند يا باران
بر آن ميبارد ،همه چيز را آلوده ميکند ،و مطالب بسيار در زبان اهل شرع است که
نباي�د حمل بر اصطالح خاص اصحاب فنون ک�رد؛ چنان که گويند« :مکه در مرکز
زمين يا مرکز عالم است» ،و از زمين ،کرة زمين نخواهند؛ بلکه ربع مسکون و ّبر قديم

خواهند ،و مکه در وسط ربع مسکون است؛ چنان که دوري آن از مشرق اقصي و آخر
چين يا مغرب اقصي و بالد مراکش تقريبًا مساوي است ،و نيز از پانزده درجة عرض
جنوبي و  55درجة عرض شمالي تا مکه مساوي يکديگر است ،و زمين در زبان همة
اشخاص ،به معناي کرة زمين نيست؛ چنان که مردي گويد« :زمين خود را فروختم»،
قطعه را خواهد نه کره را ،و نيز در قرآن است که ذوالقرنين خورشيد را ديد در چشمة
گلآلوده غروب ميکند .اين غروب به اصطالح نجوم نيس�ت؛ بلکه چنان اس�ت که
مس�افر دريا گويد« :ديدم آفتاب را از آب بيرون ميآمد و در آب فرو ميرفت» ،و

گاه باش�د که اين مس�افر خود عالِم به جغرافيا و نجوم بود ،باز اين گونه س�خن گويد

(ر.ک :شعراني1374 ،ق ،ص 287ـ 1.)289

جن در شهادت امام7
 .2نوحه و زاري کردن ّ
جن در شهادت سيدالشهداء7
عالمه شعراني تحقيقي دارند در مورد نوحه و زاري کردن ّ

 .1ايشان مي فرمايد :اين معني را واضح تر در تفسير منسوب به خواجه عبداهلل انصاري در چند
جا ديدم ،و از آن تفسير اجزائي نزد من است ،و تفسيري است به فارسي فصيح سخت نيکو
بر وفق مذاق اهل شرع ،و آيات را در سه نوبت تفسير کرده است :نوبت اول ترجمة فارسي،
و نوبت دوم مبسوط و کامل و سهل ،و نوبت سوم اندکي دقيق تر و علمي براي خواص.
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مجردات
و ش��عر عربي گفتن آنها و ش��نيدن صداي آنها ،و ّ
تجسم و تمثّل موجودات غيبي و ّ

جن و شنيدن گروهي از مردم اشعار
در نظر بعض مردم .بر اساس بيان ايشان ،از نوحه کردن ّ
نص قرآن ثابت است ،و در علم حکمت نيز
آنان را ،عجب نبايد داشت؛ زيرا که وجود ّ
جن به ّ

مجردات در نظر بعض مردم در پارهاي اوقات ُمبرهن گرديده
ت ُّ
َجسم و تَمثُّل موجودات غيبي و ّ
اس��ت ،و هم به تجربه رسيده اس��ت و نيز در همه طوائف و لغات ،لفظي براي داللت کردن
جن هست؛ البد چيزي ديدند و محتاج به تعبير آن شدند و کلمه براي آن وضع کردند ،و
بر ّ
اگر نديده بودند ،براي آن لفظي نبود؛ مثل آنکه ما تلگراف را نديده بوديم ،لفظي هم براي آن

نداشتيم ،و ليکن بعض مردم ما ّدي و جاهل گمان ميکنند هر موجودي محسوس است و بايد

جن و عالم قبر و برزخ و امثال
هر کسي همه چيز را ببيند ،و وجود روح و خداوند متعال و ّ
آن را انکار ميکنند ،و اگر خواب ديدن شايع نبود ،آن را هم منکر ميشدند ،و ميگفتند ممکن

نيست يک نفر چيزي ببيند و ديگران نبينند.
اما حکيمان جائز ش��مارند که موجود مجرد که عادتًا ديده نميش��ود ،گاهي براي بعض
مردم ُمتمثّل گردد؛ هرچند ديگران نبينند ،و فرشتگان براي انبيا همچنين ُمتمثّل ميشدند ،آنها

را ميديدند و سخنشان را ميشنيدند و ديگران هيچ نميديدند و نميشنيدند؛ با اينکه در کنار
پيغمبران نشس��ته بودند ،و ما نميگوييم همة قصهها که از جن نقل ميکنند ،صحيح است ،و

نميگوييم همه باطل است ،و حکايات از جن نيز مانند حکايات از إنس ،دروغ و مجعول دارد
و صحيح هم دارد ،و اگر يک داستان از بزرگان و سالطين و علما بر خالف واقع نقل کردند،
مثل آنکه ش��يخالرئيس از اصفهان صداي چکش مسکران کاشان ميشنيد ،دليل آن نيست که

شيخالرئيس اص ً
ال وجود نداشت .همچنين اگر قصة مجعول از جن نقل کنند ،دليل عدم وجود
جن نيس��ت؛ اما اينکه جنيان ش��عر عربي ميگفتند نيز عجيب نيس��ت؛ زيرا که تَمثّل صورت

يا صوت غيبي براي هر کس��ي مطابق فکر و روح اوس��ت .قال اهلل تعالي( :ولَو جعلْناه مل ً
َكا
َ ْ ََ َ َُ

َّ
جلاً
ْن ُ
ج َعل َ
اه َر ُ
لَ
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ِْ
ولَلَبس َنا َعل ِ
ون ) (ر.ک :شعراني1374 ،ق ،ص.)295
س َ
َيهم َّما يَلب ُ
َ َْ
ْ

 .3ويرانه نشيني بوم در شهادت امام7

به نقل عالمه شعراني ،حسين بن علي بن صاعد بَربَري که متولي قبر امام رضا 7بود ،از

پدرش از حضرت رضا 7روايت کرد:

اين ُجغد به عهد ج ّدم رسول خدا 9در منازل و قصر و سراهاي مردم سکنا داشت ،و

هر گاه مردم طعام ميخوردند ،ميپريد و پيش روي ايش�ان مينشست ،و خوردني و
آشاميدني براي او مينهادند ،ميخورد و ميآشاميد ،و باز به جاي خود باز ميگشت،
و چون امام حس�ين بن علي 8کش�ته ش�د ،از آباديها گريزان شد و به ويرانهها و
کوهها و بيابانها پناه برد ،و گفت« :بد ا ّمتي هستيد شما که پسر پيغمبرتان را کشتيد،
و من بر جان خويش ايمن نيستم».

عالمه شعراني بيان ميدارد:
راوي اين حديث ،مجهول ،و روايت ،ضعيف است ،و شواهد بسيار داللت دارد که بُوم

پيش از ش�هادت آن حضرت هم ويرانهنش�ين بود ،و ظاهرًا اين مرد بَربَري که خادم
قبر امام رضا 7بوده اس�ت ،اين حديث را از آن امام نش�نيده است ،يا حديث به اين
کيفيت نبوده؛ مث ً
ال امام فرمود« :حق دارد ُجغد که از اين مردم ميپرهيزد؛ براي آنکه

پسر پيغمبرشان را کشتند» (ر.ک :شعراني1374 ،ق ،ص  285ـ )286

در نفس المهموم از داوود بن فَرقَد روايت شده است که گفت:
در خانه امام صادق 7نشس�ته بودم که کبوتر راعبي ديدم بانگ بس�يار ميکند .ابا
عبداهلل 7ديري س�وي من نگريس�ت و فرمود« :اي داوود ،ميداني چه ميگويد؟»
گفتم« :ال واهلل» .فرمود« :بر کش�ندگان حس�ين 7نفرين ميکند .از اين مرغان در
منازل خود نگاه داريد».

عالمه شعراني ميفرمايد:
مؤلف در حاش�يه خود گفته اس�ت :در حيوة الحيوان گويد« :راعبي ،متولد از قمري
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و کبوتر اس�ت و در آواز خود قرقره دارد و َس�جعي که قمري و کبوتر ندارند ،و اين

سبب فزوني بهاي اوست (شعراني1374 ،ق ،ص.)285

 .4ورود رأس مط ّهر امام 7به شام
به نظر عالمه ش��عراني طريقة جمع روايات اين اس��ت که َس��ر مطهر آن حضرت را زود

فرستادند ،و اول صفر به شام رسيد ،و اهل بيت :را و همچنين ساير سرهاي مطهر را پس از آن
با هم فرستادند ،يا اول سرها را و پس از آن اهل بيت را فرستادند ،و نزديک دمشق باز سرها
را بيرون فرستادند و با اهل بيت وارد کردند .در نفس المهموم از سيد رضي 1نقل شده است:
آن مردم س�ر مط ّهر امام حس�ين 7و أس�را را بردند .چون نزديک دمشق رسيدند ،اُ ّم

کلثوم نزد شمر ،که از فرستادگان بود ،آمد و فرمود« :اي شمر ،به تو حاجتي دارم».
پرس�يد« :حاجت تو چيس�ت؟» فرمود« :چون ما را به ش�هر درآوري ،از دري بَر که
نظارگيان اندک باشند ،و با آن مردم که همراه تُواند بگوي سرها را از ميان کجاوها
بيرون برند ،و ما را از آنها دورتر دارند ،که از بس�ياري نگاه کردن رس�وا شديم» .ا ّما

شمر در جواب آن سؤال ،از لجاجت و دشمني امر کرد سرها را بر نيزه کنند و ميان
کجاوهها آرند ،و آنها را با همان حالت از وسط نظارهکنندگان بگذرانند تا به دروازة
دمشق 1رسيدند ،و آنها را بر پلّههاي در مسجد جامع بايستانيدند؛ جايي که اسيران را

نگاه ميداشتند.

عالمه شعراني ميفرمايد:
از عبارت سيد رضي= چنان معلوم ميشود که اُسرا را با سرهاي مطهر با هم به شام بردند و
با هم وارد ش�هر ش�دند ،و همين که از عبارت او مفهوم ميشود ،در ذهن غالب مردم مرکوز
است .اما از دو روايت معتبر که احتمال ضعف و کذب در آن داده نميشود ،معلوم ميگردد
 .1اين دروازه به نام «باب الساعات» خوانده مي شده است و عالمه شعراني در تفسير اين عنوان،
تحقيقي دارند.
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که س�ر مطهر را زودتر فرس�تادند و اهل بيت را پس از آن :يک روايت آنکه سر مطهر ،اول
ماه صفر به دمش�ق رس�يد .اين را ابوريحان بيروني و ديگر علما روايت کردند ،و ابوريحان
س�خت پاي بس�ته به صح�ت منقوالت خويش و مردي متعمق و دقيق ب�ود ،و عقل و عادت
مؤيد آن است؛ چون عامل و حاکم و سرهنگ سلطان ،هميشه براي چاپلوسي و اظهار خدمت
خود ،خبر مغلوب ش�دن دش�من و َسر او را هر چه زودتر به امير خود ميرساند؛ همچنان که

وقتي حضرت را ش�هيد کردند ،فورًا س�ر مطهر را با خولي بن يزيد به کوفه فرستادند ،و بقية
س�رها و اُس�را را فرداي آن روز آوردند .عبيداهلل نيز براي اظهار خدمت به يزيد ،س�ر مط ّهر
سيدالشهداء 7را با چابکسواران تندرو ،هر چه زودتر به شام فرستاد ،و آنها به رسم چاپاران،

اول صفر رسيدند؛ و روايت صحيح و معتبر ديگر دربارة اهل بيت بگذشت 1که ابن زياد آنها

را در کوفه به زندان کرد و نگاهداش�ت ،و به يزيد نامه نوش�ت و دستوري خواست که آنها
را نگه�دارد ي�ا روانة مدينه کند ،و اين قصه را ،چنان که گفتيم ،عوانة بن َحکم نقل کرد که

خود مو ّرخي معتبر بود و کتاب در تاريخ بني  اميه نوش�ت و بس�يار قديم است ،که اگر واقعة
طف را خود درنيافت ،با مردمي که آن واقعه را دريافته بودند معاصر بود ،و در عهد او هنوز

پيرمرداني که عبيداهلل را ديده و اُس�را را مش�اهده کرده بودند ،حيات داشتند ،و روايات ديگر
به اعتبار اين دو روايت نيس�ت .پس طريقة جمع آن اس�ت که َسر مط ّهر آن حضرت را زود

فرس�تادند ،و اول صفر به ش�ام رسيد ،و اهل بيت :را و همچنين ساير سرهاي مطهر را پس از
آن با هم فرس�تادند ،يا اول س�رها را و پس از آن اهل بيت را فرستادند ،و نزديک دمشق باز
سرها را بيرون فرستادند و براي نظارة مردم و ترغيب آنها با اهل بيت وارد کردند ،واهلل العالم
(شعراني1374 ،ق ،ص  239ـ .)240
 .5مدفن رأس مطهر امام7

در نفس المهموم آمده است:
کالم اهل اثر در مدفن رأس شريف ،مختلف است؛ گروهي گفتند« :يزيد آن را نزد
 .1اين روايت در بحث زيارت قبر سيدالشهداء 7در اربعين ،در همين نوشتار مطرح شده است.
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عمرو بن س�عيد بن عاص ،عامل مدينه فرستاد .عمرو گفت هرگز نميخواستم آن را
براي من فرس�تد .فرمان داد در بقيع نزد قبر مادرش فاطمه 3دفن کردند» ،و بعضي
گويند« :آن س�ر در خزانة يزيد بود تا منصور بن جمهور به خزانة او در آمد ،آن را
در سبدي سرخرنگ يافت و به سياهي خضاب شده بود .آن را نزديک بابالفردوس
دفن کرد» ،و بعضي گويند« :سليمان بن عبد الملک مروان آن را در خزانة يزيد يافت
و در پن�ج جام�ة ديبا کفن کرد و با جماعتي از اصح�اب خود بر آن نماز گذاردند و
دفن کردند».
مش�هور ميان علماي اماميه آن اس�ت که يا با جس�د شريف دفن ش�د و امام علي بن
الحسين 8آن را باز گردانيد ،يا نزديک قبر اميرالمؤمنين 7دفن شد؛ چنان که در
اخبار بسيار وارد است.

عالمه شعراني بيان ميدارد:
به قول صاحب جواهر ،نزديک قبر اميرالمؤمنين 7همان مسجد ح ّنانه است ،و مرحوم
مجلسي گويد :در «جالء» أحاديث بسيار داللت ميکند بر آنکه مردي از شيعيان آن

س�ر مبارک را دزديد و آورد در باالي س�ر حضرت اميرالمؤمنين 7دفن کرد ،و به
اين سبب در آنجا زيارت آن حضرت س ّنت است.

عالمه شعراني ميگويد:

تفحص کردم در بحاراألنوار و تهذيب و کافي که مجلسي در بحار األنوار
هر چند ّ
به آنها حواله کرده اس�ت ،يک حديث هم نيافتم؛ بلکه روايت تهذيب صريح اس�ت

در فاصلة بين مدفن رأس شريف و قبر اميرالمؤمنين .7ابن شهر آشوب گفت :سيد
مرتضي در بعض مس�ائل خويش گفته اس�ت :س�ر مط ّهر امام حسين 7را از شام به

کربال باز گردانيدند و به بدن ملحق کردند ،و ش�يخ طوس�ي فرمايد :زيارت اربعين به
همين علت بايد کرد.
السير گويد :يزيد بن معاويه سرهاي شهدا را به امام علي بن الحسين8
در تاريخ حبيب ّ
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تسليم کرد ،و آن حضرت ،آن سرها را روز بيستم صفر به بدنهاي طاهر باز گردانيد،
مکرم اين است.
آنگاه به مدينة طيبه توجه فرمود ،و گويدّ :
أصح روايات در مدفن سر ّ

عالمه ش��عراني اختيار اين قول را عجيب ميداند؛ چون به نظر ايش��ان ،رسيدن اهل بيت:
به کربال در روز بيستم ،با مسافتي که ميان کوفه و شام است و مدتي که در شام ماندند ،عادتًا
محال است.
بر پاية نقل عالمه شعراني ،سبط در تذکره پنج قول نقل کرده است :يکي آنکه در کربال با
الرقه؛
بدن مط ّهر دفن شد؛ دوم در مدينه نزديک قبر مادرش؛ سوم به دمشق؛ چهارم به مسجد ّ
پنجم در قاهره ،و گفت :اشهر آن است که با اسرا به مدينه باز گردانيدند .آنگاه از آنجا به کربال
فرستادند و با بدن دفن شد ،تا آنکه گويد« :بالجمله سر يا بدن مط ّهر هر جا که باشد او خود

در دلها و ضماير جاي دارد» .عالمه شعراني ميگويد« :خلفاي فاطمي َسري از شام به قاهره

توجه دادن مردم به قاهره ،آواز در انداختند که َسر حسين 7را
بردند ،و براي سياست ُملک و ّ
آورديم» .به نظر ايشان به قول پنجم اعتباري نيست (شعراني1374 ،ق ،ص.)270

عالمه شعراني به مناسبت اينکه طبق برخي اقوال ،به دفن رأس مبارک سيد الشهداء 7در
بقيع نزد قبر مادرش فاطمه 3دادند ،تحقيق ارزش��مندي در رابطه با مدفن حضرت زهرا3

ارائه کرده اس��ت که ذکر آن بس��يار مفيد است .بر اساس بيان ايش��ان ،قول صحيح در مدفن
حضرت س��يدة النساء 3آن است که در خانة خود بوده ،و اين قول شيخ صدوق= است در
فقيه ،و کليني در کافي ،و شيخ طوسي در تهذيب گويد:
آن کس که گفت فاطمه 3در بقيع مدفون ش�د ،از صواب دور اس�ت ،و قول آنکه
گويد در روضة مطهره دفن شد و آنکه گويد در خانة خود ،قولشان به هم نزديک است.

عالمه شعراني بيان ميدارد:
مقصود شيخ طوسي= اين است که چون خانة فاطمه 3مالصق آن جزء مسجد است
که روضه گويند ،و البته در آن وقت در جاي در ،ديوار و شباکي فاصله نبود ،اطالق
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روضه بر خانة مبارک آن حضرت به عالقة مجاورت ممکن است ،و آنکه گفت در
روضه مدفون اس�ت ،مقصودش همان خانه است؛ چون اگر فاطمة زهرا 3در روضه
مدفون باشد ،در غير خانة خود ،بايد او را در مسجد پيغمبر 9که از زمان آن حضرت
تاکنون پيوسته مجمع خاليق بود ،دفن کرده باشند ،و اين با تس ّتر قبر که مقصود اهل
بيت بود ،مناسب نيست ،و چون در آن عهد ،دفن کردن در خانه معهود بود ،هيچ علت

ندارد بگوييم با آن قصد تس� ّتر که داش�تند ،حضرت زهرا 3را از خانه بيرون برند و
در مس�جد يا در بقيع دفن کنند .پس در صحت قول مش�ايخ ثالثه ،ترديد نبايد کرد،
و اکنون قبر مطهر آن حضرت در ضريح پيغمبر 9و پش�ت س�ر آن حضرت است،
و خانة حضرت زهرا 3مالصق خانة عايشه بود که رسول خدا 9در آنجا دفن شد
(شعراني1374 ،ق ،ص.)269

 .6زيارت قبر امام 7در أربعين
بر اس��اس نظر عالمه ش��عراني ،اينکه در ناس��خ التواريخ آمده اس��ت زيارت امام زين

العابدين 7و أهل بيت قبر سيدالشهداء 7را در اربعين ،و مالقات با جابر بن عبداهلل انصاري،

هنگام رفتن به شام بوده است ،صحيح مينمايد .اما اينکه اص ً
ال اين واقعه را انکار کنيم ،چنان
که لؤلؤ و مرجان اختيار فرموده اس��ت ،با وجود اين ش��هرت ،بياندازه بعيد است و داعي بر
جعل آن نيست ،و سيد در ملهوف و ابن نما نقل کردهاند ،و اگر گوييم بعضي روات در اين

خصوص که زيارت اربعين وقت رفتن بود يا برگش��تن ،س��هو کردهاند ،آسانتر مينمايد ،تا
اينکه بگوييم اصل واقعه مجهول است ،و اخباري که به نظر بعيد ميآيد و آثار ضعف در آن
مش��اهده ميش��ود ،غالبًا بياصل و مجعول نيست؛ بلکه در بعض خصوصيات و جزئيات آن
تصرفي شده است (ر.ک :شعراني1374 ،ق ،ص.)230
سهو و ّ
عالمه شعراني در موضعي ديگر نيز به اين مطلب اشاره ميکند و در نهايت بيان ميدارد:
به روايتي که ش�يخ طوس�ي= در تهذيب روايت کرد ،زي�ارت اربعين را مانند جهر
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بس�م اهلل الرحمن الرحيم شعار شيعه ش�مرده است ،و نقل شعائر در اعتبار مانند متواتر
است؛ چون نميتوان در شعائر أهل مذاهب دروغ نقل کرد ،و زيارت اربعين از قديم
در زمان أئمه :ش�عار ش�يعه بود ،و به ظن غالب از زمان زيارت امام زين العابدين :اين
شعار در ميان شيعة عراق ماند (شعراني1374 ،ق ،ص.)270

در نفس المهوم از طبري از هشام بن َعوانة بن َحکم کلبي روايتي نقل کرده است:
چون امام حس�ين 7کشته ش�د و بار و بنه و اسيران را به کوفه نزد عبيداهلل آوردند،
و اهل بيت :در زندان بودند ،ناگاه س�نگي بيفتاد در زندان و بر آن نامه بس�ته بود ،و
نوش�ته که نامه با پيکي تندرو س�وي يزيد بن معاويه  -لعن اهلل عليهما  -فرس�تادند ،و
قصة شما را براي او نوشتند .پيک در فالن روز بيرون رفت و فالن م ّدت در راه است
ّ

که ميرود و فالن مدت در راه برگشتن و فالن روز به کوفه ميرسد .پس اگر تکبير
ش�نيديد ،به يقين دانيد فرمان کش�تن آورده است و اگر تکبير نشنيديد ،امان است و
سالمتي ،إن شاء اهلل.

به گفتة عالمه شعراني ظاهرًا اين کاغذ را يکي از دوستان خاندان که از اخبار قصر عبيداهلل
آگاه بود ،به سنگي بسته و در زندان پرتاب کرده بود .چون دو سه روز به بازگشت آن چاپار
مانده بود ،باز س��نگي بيفتاد ،و بر آن کاغذي بس��ته بودند با تيغ سر تراشي (که به گفتة عالمه
شعراني مقصود از آن براي ما مشخص نيست) ،و نوشته بودند وصيت و عهد هر چه خواهيد

به جا آوريد که فالن روز منتظر چاپاريم ،و آن روز آواز تکبير نشنيدند .يزيد نوشته بود اُسرا
را به دمشق روانه کند.
عالمه شعراني بيان ميدارد:
الحکم از علماي کوفه و عارف به أخبار
عوان�ة ب�ن َحکم بن عياض کلبي ُمک ّنا به أبي َ
و تواريخ و اش�عار بود ،و ابن نديم ذکر او کرده اس�ت .وفات او در س�ال  147است،
 86سال پس از شهادت سيدالشهداء ،7و دو کتاب در تاريخ نوشت :يکي موسوم به
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کتاب التاريخ ،و ديگر در اخبار معاويه و بنياميه ،و هشام بن مح ّمد بن سائب که او

نيز از مو ّرخان بزرگ و نزديک سيصد کتاب در مواضع مختلف از فنون تاريخ و ايام
و أنساب تأليف کرد ،از عوانه بسيار نقل کرده است .وفاتش در سال  206بود ،و عوانه
در جواني خود حتمًا مرداني را ديده بود که زمان ش�هادت امام حس�ين 7را درک
کرده و عبيداهلل زياد را ديده بودند ،و خبرش در غايت صحت و اعتبار است ،و طبري
نيز کتب آنان را داشت .پس در روايت مذکور ترديد نميتوان کرد ،و اهل بيت :در
اين مدت که نامة عبيداهلل به دمشق برسيد و خبر شهادت امام 7را بداد و برگشت ،در
کوفه ماندند ،و هر چه پيک تندرو باشد و چابک ،تا به شام رود و باز گردد ،و عبيداهلل
اهل بيت را روانه کند ،چهل روز ميگذرد (شعراني1374 ،ق ،ص  229ـ .)230

والحمد هلل رب العالمين

منابع
 .1ش��عراني؛ عالمه ابوالحسن (1374ق) ،دمع الس��جوم ،ترجمه :نفس المهموم محدث شيخ عباس
قمي ،تهران ،کتابفروشي اسالميه ،چاپ سنگي.
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