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 چکیده
 مقاجلللل د   او لللا  زبلللا  از طلللف واقعلللس د  حسلللین املللام نلللوزاد خلللو د  جیلللر

 د  نلوزاد ایلن حضلو  فلسلفس است. شده گزا ش گوناگو  های شکل   بس نخستین
 ملو د هملوا ه شلدنش کشلتس چگلونگی و کلود  قاجلل هو لت  مل ی مقدم خ 
 بلس پاسلخ دنبلال بلس جلا  خی جحلیلل بلا ژوهشپل ایلن اسلت. بلوده شیعیا  جو س
 چگونلللس حسلللین املللام نلللوزاد شلللد  کشلللتس ملللا رای کلللس اسلللت پرسلللش ایلللن
 شلدهی معلرو  اصلغر  عللی نام بس ششم قر  از کس شیرخوا  نوزاد این است؟ بوده
 اسلد  بملی قبیللس از احتملاال   ناشلما  شخصی سوی از جیر اصابت با عاشو ا  وز د 
 نخسلتین مقاجلل د  قاجل هو ت و نوزاد شهادع ونگیچگ است.  سیده قتل بس
 متوللد جلازه نلوزاد با امام د دا  نخستینی مقاجل د  است. متفاوع متأخر ممابع و

 آ  د خواسلت املا اسلت شلده ذکلر خردسلال فرزنلد با وداع و دلتمگی اظها  شدهی
 متلأخر مملابع د  همچملین اسلت. شلده افلزوده ملا را بلس بعد قرو  د  نوزاد برای
 ملاو ایی خبلر است. شده ذکر اسدی کاهل بن حرملس قاجل نام سمدی ذکر بدو 

 قللر  د  بللا  اولللین نیللز آ  برنگشللتن و آسللما  سللوی  بللس کللود  خللو  پاشللید 
 جفصلیل بعلدی قلرو  مقاجلل د  جلد     بلس و شده ذکر نامشخ   اوی از چها م
 است.  افتس

 عاشلو ای قیلام اصغری یعل اسدیی کاهل بن حرملس یحسین امام ها: کلیدواژه
 کربال.

                                                         
 aa_abbasi_z@yahoo.com اصفها . دانشگاه ادبیاع دانشکده جا  خ گروه استاد ا . 1

  zahra.sadat.keshavarz@gmail.com مسئول(. )نو سمده اصفها  دانشگاه جشّیع جا  خ دکتری. 2
 02/12/98جا  خ پهیرش:  05/10/98جا  خ د  افت: 
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 درآمد
 کربالسلللت. واقعلللس برانگیلللز جأملللل حلللواد  از حسلللین املللام شلللیرخوا ه طفلللل خلللو د  جیلللر
 عاشلو ا قیلام و حسلین املام د بلا ه بسلیا ی مقلاالع و ها دانشمامس های کتا  های المعا   دائره
 اسلت.نشلده انجلام مفیلدی و مسلتقل جحقیق حسین امام نوزاد د با ه اّما استی شده نوشتس
 املللام رخوا یشللل طفلللل شلللهادع تّیلللفیک و سلللن نلللامی د بلللا ه پژوهشلللی» مقاللللس د  (1385)  نجبلللر

 کلرده ا ائلس موضلوع ایلن از عملومی جصویری ممابعی جأخر و جقدم گرفتن نظر د  بدو  «نیحس
 شللللهید طفللللل سللللس پیرامللللو   للللامع جحقیقللللی» کتللللا  د  (1389) برو للللردی سلللللیمانی اسللللت.

 شلهادع بلس حسلین املام فرزنلد سس عاشو ا  وز د  کمد اثباع جا است کرده الشج «سیدالشهداء
 امام کود  شهادع جا  خی های گزا ش جطو  بر سی» مقالس د  (1393) علمدا  و با انی  سیدند.
 کلود  سلن و نلام سازی شفا  برای  اهی ممابع معتقدند «پمجم قر  پا ا  جا آغاز از ؛حسین
 د  حسلین املام شلیرخوا  طفلل بازشماسلی» مقاللس د  (1397) آبلادی عللی عللوی گشا مد. نمی

 بللس سلیمس هلای نقلل اشلتها ی و شلیوع مکاشلفاعی و عا فانلس شلهود مانملد علواملی «مملابع و مقاجلل
 شلما د. برملی حسلین املام شیرخوا  طفل اخبا  د  اختال  عوامل جرین مهم از  ا غیره و سیمس

 )بلا عاشلو ا نگلا ی جلا  خ د  اصلغر عللی حضلرع شلهادع  بازجلا» مقالس د  (1397) میرشاهی
 قیلام د  خلو  ممطق» مقالس د  (1397) زادی فرح و  نجبرحسیمی و «حاضر( عصر ممابع بر جکیس
 طفلل سلن و نلام د بلا ه بحلث بلس جمهلا ی«اصلغر عللی شلد  کشلتس بر نگاهی با سینح امام
 نیلا شلهادع تیلفیک بلس گله ا صلو ع بلس سادامل د  و انلد پرداختلس نیالحسل اباعبداهلل رخوا یش

 نیلا گرفتلس انجلام قلبال   کلس مشلابس قاعیجحق با قیجحق نیا اشترا  نقطس جمها دا ند. اشا ه طفل
کیلد حسلین املام کلود  نام و سن سازی شفافیت ی و بر همس کس است  ملو د د  و انلد کلرده جأ

 لشلکر  للوی بلس معصلوم ادنلوز  لا طفلل بلرد  از عللی بلن حسلین اقلدام چرایلی مانمد مسائلی
 خو  پاشید » د با ه شده مطرح ماو ائی اخبا  د با ه ویژه بس و او شد  کشتس چگونگی دشمنی

 اند. نیاو ده میا  بس سخمی «آ  برنگشتن و آسما  سوی بس او
 صللدد د  هللای نگللا ی جلک و مقاجللل جللرین قلد می بللس مرا عللس بللا جحلیللیی  وش بللا پللژوهش ایلن
 اباعبلداهلل کوچلک فرزنلد شلد  کشلتس چگلونگی د بلا ه مسلتدلی و مسلتمد صلحیحی پاسلخ  لافتن

 است. الحسین

زندان بین در علی نام فراوانی  حسین امام پسر فر
 بلس حسلین املام فرزندا  جعداد است. شده َخل  براد انش با نوزاد این نام ممابع برخی د 
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 امللام فرزنللدا  جعللداد دلیلللی سچلل بللس کللس  ایللن د بللا ه بللود. کمتللر «حسللن» بللراد ش فرزنللدا  نسللبت
 حسلین بلن عللی  ملس از است. شده مطرح هایی داستا  و حکا اع اند بوده کمتر ینحس

 پرسلیدندی ملی پلد ش فرزنلدا  کملی چرایلی از کلس کسلانی بلس پاسخ د  یسجاد امام بس معرو 
 داسلتانی  ابطلس هملین د  داشت. بازمی زنا  بس جو س از  ا او ز اد زهد و عبادع بس جمایل فرمود:
 ناملس قلابو  کتلا  د  1اسلت. شلده مطلرح حسلین املام با شهربانو همسری مو د د  ای افسانس
 خلو  د  گفلت و پرسلید بگهشلتی عملس اهلل  ضلی عللی بلن حسلن امیرالملؤممین چو » است: آمده
 از بگهشلت عملس اهلل  ضلی حسلین امیرالمؤممین چو  نخواهم. استی نکاح بسیا  ولی است من
 هرگلز ببا دی دوشیزه شوی  ا دوشیزه دختر باشد. با ست او من شوی گفت و بدانست و رسیدپ او

 فرزنلللدا  بیشلللتر نلللام (.138 :1366 )عمصلللرالمعالیی «اسلللت نکلللرده ز  او و ام نکلللرده شلللوی ملللن
 عللی از د مو ی است. علی  شده ذکر متقدم ممابع د  مختصری اختال  با کس علی بن حسین
کبری  شلد  کشلتس بلس خلو ش مقتلل د  و کلرده  لاد املام پسلر فرزنلدا  عملوا   بلس عمر و اصغر علی ا
کبر علی  نو سلد: ملی عاشلو ا واقعلس ذکلر د  او (.256 :1960 )د ملو یی است  کرده جصر ح کربال د  ا

 )د مللو یی «ماندنلد زنللده بلود سللالس چهلا  کللس عملر و بللود بللوغ سللمین د  کلس اصللغر عللی او پسلر دو»
 قللرا  جیللر هللد  پللد  دامللن د  عاشللو ا د  کللس -نللام ذکللر بللدو - طفلللی از مؤّلللف ایللن (.259 :1960
 (.258 :1960 )د مو یی است کرده  اد نیز گرفت

کبلر عللی از بودنلد عبلا ع حسلین فرزنلدا » نو سد: می هجری سوم قر  مو   د گر  عقوبی  ا
 ثقفی مسعود بن عروه بن ابومره دختر لیلی ماد ش و شد کشتس کربال د  و نماند وی از فرزندی کس

 «نامیلللد غزالللس  ا او حسللین و اسللت یزدگللرد دختللر حلللرا  مللاد ش کللس ]سللجاد  اصللغر علللی و اسللت
 بلدو  حسلین امام شد  کشتس چگونگی بس پرداختن ضمن نیز او (.2/247 جا: بی ) عقوبیی

 دشلمن رجیل هلد  کلربال د  و آملده دنیلا بلس  وز هملا  د  کلس وی از نلوزادی از  مس و نام بس اشا ه
 اصلغر عللی  ا سلجاد بلعملی (.2/245 جلا: بلی ) عقلوبیی است کرده  اد شدی کشتس و گرفت قرا 

 )بلعمللیی ...« بللود خفتللس انللد  خیمللس بللس اصللغر علللی» نو سللد: مللی زمیمللس ایللن د  و اسللت دانسللتس
کبلری عللی اصلفهانی ابلوالفر  (.4/709 :1373   د کللس دانلد ملی املام فرزنلدا   ا عبللداهلل و ابلوبکر ا
 ملاد ش کلس کلرده  لاد نیز ]سجاد  حسین بن علی از او (.86 :1385 )اصفهانیی شدند کشتس کربال
 ملتکلم مفیلد شلیخ (.86 :1385 )اصلفهانیی د آملد سلعد بلن عملر نیروهلای اسلا ع بس و بود کمیز

کبر( حسین بن علی» برد: می نام امام برای  ا پسر چها  چها می قر  امامی  ماد ش کس ]سجاد  )ا
                                                         

 (1-90 :1388 دامغانیی )مهدوی جأیید د  کسانی گمجد. نمی مقالس این د  شهربانو با حسین امام ازدواج سقم و صحت .1
 اند. کرده بحث مفصل آ  جکه ، د  هم (9-27 :1371 )شهیدیی افرادی و
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 شلد. شلهید کلربال د  پلد ش بلا کلس )اصلغر( حسلین بلن عللی بود. ایرا  شاه یزدگرد دختر زنا  هشا
 زنللده زملا  د   عفللر و قضلاعس قبیلللس از بلود زنللی ملاد ش و نداشللت فرزنلدی کللس حسلین بللن  عفلر
 ...« شللد شللهید کللربال د  پللد ش بللا خردسللالی د  کللس حسللین بللن عبللداهلل  فللت. دنیللا از پللد  بللود 
 بللس حسللین امللام فرزنللدا  جعللداد بللود  کللم بللر ممللابع همللس د  جقریبللا   (.2/135 :1413 )مفیللدی
کیلد براد ش و پد  نسبت    عللی عللیی هلای نلام از هلم مملابع هملس جقریبلا   همچملین اسلت. شلده جأ
کبری  و بلز   فرزنلدا  بلر هلا نلام ایلن از کدام هر اطالق د  چمد هر اند کرده  اد عبداهلل و اصغر علی ا

 شود. می مشاهده اندکی اختال  اهللاباعبد کوچک

  نخستین مقاتل در حسین امام کوچک طفل نام
 ؛150 :1406  سللا ی  )ابللن انللد کللرده ذکللر عبللداهلل  ا نللوزاد ایللن نللام مقاجللل نو سللمدگا  از برخللی
 (.2/108 :1413 مفیلدی ؛263 جا: بی مسعودیی ؛4/710 :1373 بلعمیی ؛5/448 :1387طبریی
 :1415 خیلاطی )ابلن اسلت کرده ضب  عبیداهلل  ا او نام (240 )متوفای یعصفر خیاط بن خلیفس
 جمهلللا و ندا نلللد او بلللود  پسلللر بلللر جصلللر حی حتلللی انلللد نکلللرده ذکلللر  ا وی نلللام نیلللز مؤلفلللانی (.145

کیدشللا   برخللی (.2/245 جللا: بللی  عقللوبیی ؛258 :1960 )د مللو یی هسللت وی بللود  نللوزاد بللر جأ
 آنهلا از  کلی کلس  چملا  انلد؛ کلرده ذکلر شلیرخوا ه طفلل بلرای ا  عللی نلام بعلد بلس چهلا م قلر  ممابع
 خلللوا زم اخطللل، (.5/115 :1411 کلللوفیی اعلللثم )ابلللن اسلللت نوشلللتس  ا «الرضااااء یف عااایل»  مللللس

 د  (.2/37 :1418 )خلوا زمیی اسلت کرده ذکر علی  ا کود  نام خو ش مقتل د  (568 )متوفای
 شلهدای بلین د  عللی بلن حسلین چککو کود  از نامی صدوق شیخ مقتل مثل مقاجل برخی
کبر الحسین بن علی یسجاد امام نام مقتلی این د  نیست. کربال   ا (293 :1381 )صدوقی اال
 عز ملت  وا لت د  ایلن بلر علالوه (.172 ی156 ی116 ی69 )هما : است شده ذکر الحسین بن علی

 یالحسلین اعبلداهللاب کوچلک فرزنلدا  از  کلی نلام مد ملسی از خلروج همگلام د  حسیمی کا وا 
  (.126 )هما : است شده نگا ش «اصغر علی»

 هفتم قرن تا آغاز از تاریخی منابع در حسین امام کوچک طفل نام (:1جدول)

  طفل نام وفات سال مؤلف اثر نام 

 الحسین مقتل 1
 (طبری جا  خ ممابع از شده )گردآو ی

 بن لوط ابومخمف
  حیی

112 

 بن عبداهلل دوم: و اّول  وا ت
 حسین

 «صبی» بس ریجعب سوم:  وا ت

 نیالحس مع قتل من ةیجسم 4

 بن ریزب بن لیفض
 کوفی د هم بن عمر

 اسدى

 حسین بن عبداهلل 4قر  وفاع
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  طفل نام وفات سال مؤلف اثر نام 

 الکبری طبقاع 3
 سعد بن محمد
 واقدی( )کاج،

439 

 نام( ذکر )بدو  اّول:  وا ت
 «صبی» بس ریجعب دوم:  وا ت

 بن عبداهلل سوم:  وا ت
 حسین

 حسین بن عبیداهلل 419 خیاط بن خلیفس خیاط بن خلیفس   خجا 1

 االشرا  انسا  1
 بن ییح  بن احمد

 بالذ ى  ابر
 حسین بن عبداهلل 420

 الملوك و االمم خ جا  6
 بن محمد ابو عفر
 طبرى  ریر

 حسین بن عبداهلل 319

 علی 311 کوفی اعثم ابن الفتوح 2

 الکبری الهدا س 1
 حمدا  بن حسین

 یخصیب
 حسین بن داهللعب 331

 نییالطالب مقاجل 0
 بن علی ابوالفر 

 اصفهانی نیحس
316 

 بن عبداهلل دوم: و اّول  وا ت
 و «صبی» بس ریجعب حسین

 «غالم»
 ناقس» بس جشبیس سوم:  وا ت

 «صالح

19
 

 األطها  األئمة فضائل فی األخبا  شرح

 بن نعما  فسیابوحم
 مییجم محمد

 مغربی

 ینحس بن عبداهلل 361

11
 

 حسین بن عبداهلل 1قر  وفاع بلعمی ابوعلی طبرى خمامس جا 

14
 العباد علی اهلل حج  معرفة فی اال شاد (1 

 االختصاص (4
 حسین بن عبداهلل 113 دیمف خیش

13
 

 حسین بن عبداهلل 169 طوسی شیخ الطوسی   ال

11
 

 1اجهمیوف و االئمس دیموال خ جا 
 بن نصر بن عبداهلل
 بغدادى خشا 

 عبداهلل 162

11
 

 نیالحس مقتل
 بن موفق د ابوالمؤ
 خوا زمی احمد

161 
 الطفل علی  
 اصغر( ذکر )بدو 

16
 

 طال، ابی آل مماق،
 محمدبن ابو عفر 

 شهرآشو  بن علی
 اصغر علی 111

12
 

 الفتوح جر مس
 احمد بن محمد

َروى مستوفی  ه 
 اصغر علی 106

                                                         
کبری علی های نام بس پسر شش و فاطمس سکیمسی ز م،ی های نام بس دختر سس حسین امام .1    یالعابدین زین ]امام علی ا

 (.21 :1406 بغدادیی خشا  )ابن داشت  عفر و عبداهلل محمدی اصغری علی
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  طفل نام وفات سال مؤلف اثر نام 

11
 

 االشجا  سبل ممیر و راألحزا یمث 

 بن  عفر دینال نجم
 )ابن حّلی محمد

 نما(

 حسین بن عبداهلل 611

10
 آل مماق، فی السؤول مطال، 

 الرسول

 طلحس بن محمد
 دمشقی

 اصغر علی 614

49
 

 الطفو  قتلی علی اللهو 

 علی سّید ضیالدین
  عفر بن موسی بن
 طاوو ( )ابن حّلی

 ریصغ طفل 661

 بللر ممللابع و مقاجللل از اعللم هجللری ششللم جللا اّول قللر  ممللابع فللراوا  نصللوص از آنچللس براسللا 
 فرزنلد عبلداهلل وی نلام بلس حسلین املام از طفلل  لک جمهلا عاشلو ای  وز د  کلس اسلت این آ د می

 شلهر ابلن از بعلد نیسلت. خبلری کلود  بلرای اصلغر عللی نلام از همچملین  سید. شهادع بس  با 
لللَروی مسلللتوفی و آشللو   اباعبلللداهلل یرخوا شللل طفللل بلللرای اصلللغر علللی نلللام متعلللددی مقاجللل د  ه 

 است. شده ذکر الحسین

  شیرخوار اصغر علی به سینح امام کوچک طفل شهرت
 فا سی جر مس کردهی  اد «اصغر علی» نام با حسین امام شیرخوا ه طفل از کس ممبعی اّولین
 چهللا م قللر  د  کتلا  عربللی ملتن د  کللوفی اعلثم ابللن اسللت. هجلری ششللم قلر  د  الفتللوح کتلا 

للَروی مسللتوفی کلس حللالی د  اسللت کلرده ذکللر  ا علللی نللام شلیرخوا ه ود کلل بللرای هجلری  متللر م ه 
 ملتن د  شلده ذکلر شلیرخوا ه عللی  کلد گری از حسلین املام فرزنلد سلس داد  جمیلز بلرای فا سی
 چملین اعلثم ابلن (.908 :1372 کلوفیی اعلثم )ابلن اسلت نامیلده اصلغر علی  ا الفتوح عربی اصلی
 کلمم. وداع او بلا جلا بدهیلد  ا طفلل آ  گفت: و آمد خیمس  لوی حسین امام کس کمد می گزا ش
 ای گفللت: مللی کللس حللالی د  ببوسللدی  ا او جللا خواسللت پللس دادنللد. او دسللت بللس  ا کللود  آ  سللپس

گللاه پللس باشللد. آنهلا دشللمن خللدا  سلول  للدم کللس وقتللی آ  د  گلروهی ایللن بللر وای فرزنلدم   نا
 بللا و آمللد پللایین خللود اسلل، از حسللین پللس .کشللت  ا او و خللو د طفللل آ  گلللوی د  و آمللد جیللری
 و خواند نماز او بر و کرد آغشتس خونش بس  ا طفل آ  و کرد حفر قبری او برای خودی شمشیر غال 
 (.5/115 :1411 کوفیی اعثم )ابن «کرد دفمش
  لاد حسلین امام شیرخوا ه فرزند برای اصغر علی اسم از هم آشو  شهر ابن قر  هما  د 
کبلر عللی شلهادع از ]پلس سلینح» اسلت: کرده  بلود. اصلغر عللی داملانش د  و مانلد جمهلا  ا
 نحللرش از  ا خللو  آ  حسللین پللس  سلید. او گلللوی بللس و شللد  هللا کلود  سللوی بللس جیللری پلس
 ایلن پرو دگلا ا » گفلت: ملی و گشلت نملی بلاز آ  از چیلزی و پاشلید ملی آسلما  طر  بس و گرفت می
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 از بعلللد (.4/118 و 2/222 :1412 آشللو ی شللهر )ابللن «نیسللت  کمتلللر صللالح شللتر از جللو بللر کللود 
َروی مستوفی  ذکلر عللی بلن حسلین شلیرخوا  طفلل بلرای اصلغر عللی نلام متعلددی مقاجل د  ه 

 کلس  حلالی د  شلد. بلدیهیاع  لزو ماهلس شلش طفل  ا و نوزاد آ  برای نام این جد  جا   و است شده
 آ لد برملی غیرمقاجلل و مقاجلل از اعلم هجلری پلمجم جلا اّول قلر  مملابع فلراوا  نصوص از کس آنچس
کیللد همچمللین نیسللت. خبللری شللیرخوا ه نللوزاد بللرای اصللغر علللی نللام از کللس اسللت ایللن  شللش بللر جأ

 است. نشده ذکری نخستین مقاجل از هیچکدام د  هم وی ماهگی
 شلده ا جلاد مقاجل د  حسین امام فرزندا  اسامی ذکر د  کس خلطی دلیل بس اصغر علی نام

  ا سجاد امام برای اصغر علی جعبیر است. شده مطرح  کد گر از ها علی داد  جمیز برای و بود
 نگلا ش اوج د  و امامیلس اصلول د  چلس انلد؛ دانسلتس نملی صلحیح غیبلت دو ا  نو سمدگا  برخی
کید قبلی امام بز   فرزند امامت بر شیعس کالمی های کتا    است. شده جأ

 د  ضللا   و  اوی نلام خلل  و عتبلس عقبلسی مثلل هلا منلا د   جحر لف باعلث نیلز ناسلخا  اشلتباه
 سلمت بلس  ا نو سلمدگا  هملوا ه مجهلوالعی برخلی و لود همچملین اسلت. شلده هلا گزا ش برخی

 بعلد هلای نسلل د  هلا حلد  ایلن اسلت. کلرده حد  بس ممجر موا دی د  و داده سوق احتماالع
 است. شده مقاجل د   عل ا جاد و  قین بس جبدیل

  جنگ مقدم خط در حسین امام زادنو حضور فلسفه
 اسللا  بللر داد؟ قللرا  دشللمن شمشللیر و جیللر برابللر د   ا نللوزادش الحسللین اباعبللداهلل چگونللس

 ایلن بلس بودند متصّو  حسین امام قیام انگیزه از جا  خ طول د    مقاجل کس قرائتی نوع و د دگاه
گو  های پاسخ سوال  بلدا  خیلالی و داسلتانی و عرفلانی دُبع از متأخر نو سا  مقتل اند. داده گونا

 امللام اقللدام ایللن فلسللفس د بللا ه متفللاوجی هللای گللزا ش نخسللتینی مقاجللل اسللا  بللر انللد. پرداختللس
 الحسین اباعبداهلل کس زمانی است آمده شیعی  عقوبی جا  خ د  است. شده مطرح حسین
 همللا  د  کللس  ا نللوزادی کللس بللود خللو ش اسلل، بللر سللوا  شللدندی کشللتس او صللحابس همللس و شللد جمهللا

 داشلت ملی بلر  ا او کلام و گفلت اذا  وی گوش د  پس دادند وی بس بود  افتس جولد او برای ساعت
  (.2/245 جا: بی ) عقوبیی نشست کود  گلوی د  جیری کس

 مسلما  سپردندی حسین امام بس  ا نوزاد کس  خیمس داخل زنا  قصد گزا شی این اسا  بر
 د  اذا  شلدنش کشلتس از قبلل املام بود مهم ها خیمس داخل زنا  یبرا چس است بوده نوزاد کرد 
 اباعبللداهلل کللود  هللم  سللا  ابللن نقللل اسللا  بللر بخوانللد. اش آمللده دنیللا بللس جللازه نللوزاد گللوش

 نو سلد: ملی وی کلس اسلت ایلن  عقلوبی نقلل با او جفاوع و آمد دنیا بس  م  حین د  الحسین
 (.150 :1406  سلا ی )ابلن گهاشلت نلوزاد بلر  ا اهللعبلد نلام داشلت بلر  ا وی کلام حسلین کس زمانی
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گر و بود نشستس مدجی همچما  حسین» نو سد: می د مو ی ابوحمیفس  بکشلمد  ا او خواستمد می ا
گها  د گر قبیلس بس  ا کا  آ  بس اقدام قبیلس هر ولی جوانستمد می   خوش  ا حسین کشتن و کرد می وا
 الحسلین اباعبلداهلل کس  زمانی (.5/448 :1387 طبریی ؛258 :1960 )د مو یی «داشت نمی
 و خواسلت  ا خلود کوچلک کلود  و نشسلت زمین بر» داشت: حضو  ها خیمس پیشاپیش د  و جمها
 اباعبداهلل د مو ی گزا ش براسا   سد می نظر بس (.258 :1960 )د مو یی «نشاند دامن د   ا او

 دلیللل همللین بللس و بللود دهشلل خللود کوچللک کللود  دلتملل  جمهللایی لحظللاع آ  د  الحسللین
 نقللی محملدباقر املام از او و مخملف  ابلی از نقلل بلس طبلری دهملد. وی بس  ا کود  جا خواست
 کللس  ا وی کللود  نشسللت حسللین چللو » نو سللد: مللی او کللس جفللاوع ایللن بللا دا دی د مللو ی مشللابس

 براسا  (.5/448 :1387 )طبریی «گرفت بغل د  کس آو دند بود حسین بن عبداهلل اند پمداشتس
 و بیاو ند  ا کود  کس باشد کرده د خواست امام کس  این نس آو دند وی نزد بس  ا کود   وا ت این
 امام کما  د  کود  حضو  طبقاع مؤلف سعد ابن است. شده ذکر گما  و احتمال با هم کود  نام
 نوشللتس چملین و دانسللتس شلیرخوا گی دو ا  از بللاالجر  ا سلمش ضللممی طلو  بللس البتلس و ناخواسلتس  ا

کستری  بس کس  حالی د  حسین» است:  ایلن د  بلود. نشسلتس خلود خیملس برابلر داشلت جلن بس 1خا
 :1414 سللعدی )ابللن «نشسللت حسللین دامللن بللر و آمللد دوا  دوا  حسللین پسللرا  از پسللرکی همگلام
 اسلت: نوشلتس چملین املام نلزد بلس کلود  آملد  دلیلل ذکر بدو  د گر  وا تی د  و (1/471خامسس

 :1414 سلعدی )ابلن «بلود کملا ش او از ای سلالس سلس پسر  و با  د می فرو او  است و چپ بر جیرها»
  (.1/470خامسس
 حسلین بن عبداهلل» است کرده ذکر  ا سعد ابن گزا ش شبیس گزا شی ا شاد کتا  د  مفید شیخ

 اعلثم ابلن (.2/108 :1413 )مفیلدی «نشلاند خود دامن د   ا او حضرع آ  آمد او نزد بود کود  کس
 وداع او بلا جلا دهملد وی بلس  ا اش شلیرخوا ه کلود  جلا خواسلت خیملس اهل از امام نو سد می کوفی
 است کرده ذکر مقتلش د  خوا زم اخط،  ا نقل این مشابس (.5/115 :1411 کوفیی اعثم )ابن کمد

 هللروی مسللتوفی  عمللی الفتللوح متلر م هجللری ششللم قللر  د  بللا  اّول (.2/37 :1418 )خلوا زمیی
 نلام اصلغر عللی کلس  ا خود شیرخوا  طفل» کمد: می مطرح  ا شیرخوا ه فرزند برای آ  طل، ثبح

 قلوم ای بلرآو د آواز و بلرد صف دو میا  گرفتس زین پیش د  نمود می اضطرا  جشمگی از و داشت
گر  کوفیی اعثم )ابن «دهید آ  ای  رعس  ا او نکرده گماهی طفل این گماهکا م من شما زعم بس ا

                                                         
 د  حسللین امللام لبللا  نللوع جقابللل از داده قللرا  کمکللاش مللو د  ا کللربال واقعللس از طبللری  وا للت سللاختا  کللس هللا لن جو سللتن .1

 torsten) باشلد داده جغییر  ا مخمف ابی گزا ش خودش ذائقس اسا  بر طبری است داده احتمال متفاوعی های موقعیت

hylen ,2007: 117-120.)  
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1372: 908.) 
 وی بیلت اهلل و بلود آملده دنیلا بلس جلازه املام شلیرخوا ه طفلل  سلد می نظر بس همس این با
  ا کلوچکش فرزنلد شلده کلس هلم  کبلا  شلدنش کشلتس از قبلل الحسلین اباعبلداهلل خواسلتمد می

 کس کود  کس این  ا بگو د؛ اذا  او گوش د  کس این  ا کمد وداع او با جمهایی لحظاع آ  د  و ببیمد
 داخلل از و آنلا  میلا  از زنلا  شلیو  و سلخت شلرا   آ  د  داشلت شیرخوا گی سن از باالجر سمی
 ویی بیلت اهلل  لا الحسلین اباعبلداهلل کس این بدو  استی دو ده پد ش سمت بس خیمس
 املام  لا ا  هملس شلد  کشلتس از بعلد و  مل  میانلس د  باشلمد. داده قلرا  خطلر معرض د   ا کود 
 اباعبللللداهلل کشللللتن از دشللللمن لشللللکر لحظللللاع آ  د  چلللس اسللللت داشللللتس دو للللو شللللرا طی چملللین

 بلس  ا کلا  ایلن و باشلد املام کشلمده خواسلت نملی قبایلل از کدام هیچ و  فتمد می رهطف الحسین
گها  د گری  کردند. می وا

  حسین امام کوچک   طفل   قاتل   هویت
 و نلدا د و لود کسلانی   وا لت نیلز الحسلین اباعبلداهلل کوچک کود  قاجل و ضا   د با ه

  ابلی نقلل بلس بملا اسلت. آ  اثلر بلر وی شلد  کشلتس و کلود  بلس جیلر اصابت ها گزا ش شباهت جمها
 بملی از شخصلی اسلتی مانلده بلاقی طبلری طریلق از او از مکتلو  گلزا ش جرین قد می کس مخمف

 نقلل عقبلس نلام بلس اسلدی شخصلی زبلا  از  وا لت مخملف ابلی گلزا ش د  است. بوده ضا   اسد
 بملی شلما از  کلی» گو د: می اسدی بشیر بن عتبس بس باقر محمد ابو عفر  وا ت آ  د  است. شده
 کتلابش از د گلر صلفحاجی د  طبلری (.5/448 :1387 )طبریی «د  د  ا او گلوی و بزد جیری اسد
  لاد ضمن د  و طبقاع د  سعد ابن و کلبی محمد بن هشام طریق از مخمف  ابی از نقل بس هم باز
 قاجلل  ا ثبیلت بلن هلانی شلدندی کشلتس کلربال د  املام بلا هملراه کلس هاشلمیانی شلدگا  کشلتس از کرد

 (.1/476خامسللس :1414 سلعدی ابللن ؛5/467 :1387 )طبلریی دانمللد ملی حسللین بلن عبلداهلل
 اسلد بملی از ملردی کلس انلد گفتلس جمها و کرده  اد ضا   از نکره صو ع بس 4مفید و 1بلعمی د مو یی

 صلو ع بلس مخملف ابلی  وا لت د   اوی بشیر بن عتبس اسم (.258 :1960 د مو یی) انداخت جیر
 و قاجللل عملوا   بللس بلعملی و مفیللد شلیخ سللعدی ابلن گللزا ش د  بشلری بللن عقبلس  عمللی شلده جحر لف
 :1413 مفیلدی ؛4/710 :1373 بلعملیی ؛1/470خامسلس :1414 سلعدی )ابلن اسلت شده ذکر جیرانداز

2/108.)  
                                                         

 بیملداخت جیرى اسدی ازبمی مردى و » است: کرده  اد او گلوی بس نس و کود  گوش بس جیر اصابت از سایرین خال  بر بلعمی .1
 (.4/710 :1373)بلعمیی «بمرد گاه هما  و شد فرو کودك آ  گوش بس

 (.2/108 :1413 )مفیدی «کشت  ا او و انداخت عبداهلل سوى بس جیرى اسد بمی از مردى گاه آ » .2
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 از کلس والبلی اسدی 1کاهل بن حرملس از  سا ی ابن و االشرا  انسا  کتا  د  بالذ ی گزا ش د 
  سلا ی ابلن ؛3/201 :1420 )بلالذ یی اسلت شلده  لاد کلود  قاجلل عملوا   بلس بلود بملام جیرانلدازا 

 امللام پسللر   عمللوی پسللر سللمت بللس انللداختن جیللر د  جمهللا  ا حرملللس زد  جیللر طبللری اّملا (.150 :1406
 جیللری بللا کللاهن بللن حرملللس نو سللد: مللی وی کمللد. مللی ذکللر حسللن نبلل عبللداهلل  عمللی حسللین
 مشابس د دگاهی هم اصفهانی (.5/468 :1387 )طبریی 4 ساند قتل بس  ا حسن بن عبداهلل

 قاجللل  ا حرملللس نیللز حّلللی نمللا ابللن دو آ  از جبعیللت بللس (.93 :1385 )اصللفهانیی کمللد مللی مطللرح  ا
 :1406 حللیی فهلد )ابلن اسلت دانسلتس سلینح املام کوچلک فرزنلد نلس و حسلن بن عبداهلل

73-74.)  
 و انلد نکلرده اشلا ه هلم او قبیللس نلام بلس بلکلس ضلا   نام بس جمها نس هم نو سا  مقاجل از برخی

 آنهلا گلزا ش د  جمهلا اسلت. بلوده قبیللس کلدام از جیرانلداز کلس اسلت نرسیده اثباع بس برا شا  ظاهرا  
 :1372 کلوفیی اعلثم )ابلن «کلرد  وا  حضلرع آ  سلوی بلس جیلری گلروه آ  از  کی» کس است آمده
کثر ت د  شیرخوا  کود  قاجل عموا   بس کاهل بن حرملس نام بعد بس ششم قر  از (.908  مقاجل ا
  للوی بس الحسین اباعبداهلل است. آو ده  ا وی نام خوا زمی اخط، کس چما  شود. می د ده
 آغلوش د   ا کلود  پلس «کلمم  خلداحافظی او بلا جا بیاو  د  ا طفلم علیی» فرمود: و آمد گاه خیمس
 د  سلپس «باشلد  آنهلا دشلمن محملد جلوی  لّد  کس همگامی قومی این بر وای» فرمود: و گرفت
 کلس شلیرخوا ی طفلل طلر  بس و نهاد کما  د  جیری والبیی اسدی کاهل بن حرملس لحظس همین

 املام سلپس بود. امام آغوش د  کس  حالی د  کردی ذبح  ا طفل پس کرد. پرجا  بود امام آغوش د 
 خداونلدا » گفلت: ملی و پاشلید ملی آسلما  طر  بس و کرده پر طفل خو  از  ا دستانش حسین

گر  از املام سلپس «بده  قرا  است بهتر برا ما  کس آنچس بس  ا آ  پس داشتیی باز ما از  ا اع  ا ی ا
  ا او ]و کلرد آغشلتس خلود خلو  بلس ا  طفلل آ  و کملد قبلری شمشیر غال  با و آمد پایین خود اس،
  (.2/37 :1418 )خوا زمیی فرستاد د ود او بر و نمود  دفن

ُهلو  د  هفتم قر  د   اوی از برد  نام بدو  و ممبع ذکر بدو  طاوو  بن سّید  نو سلد:  ملی لُ
 «بر لد  ا او گلوش جلا گلوش و  سلید کلود  گللوی بلس کلس کلرد پرجلا  جیری اسدی کاهل بن حرملس»

 بللر کللربال شللهدای از سللر شللش نبودنللد. کللم کللربال د  اسللد بمللی (.135 :1417 طللاوو ی بللن د)سللیّ 
 اباعبللداهلل طرفللدا  کللس اسللدی ثمامللس بللن مرقللع مثللل آنللا  از کسللانی البتللس و بللود آنللا  هللای نیللزه

                                                         
 است. شده ذکر نیز کاهن بن حرملس کاهلی بن ملسحر  ای بس (630 )متوفای اثیر ابن التا  خ فی الکامل و طبری جا  خ د  .1

 از  لوانی حرمللسی کلس این سلب، بلس اسلت کلرده اشلا ه مختلا   لا ا  بدسلت حرمللس شلد  کشتس بس مختا  قیام ذکر د  طبری .2
 (.6/65 :1387 )طبریی بود کشتس  ا خاندا  آ  از طفلی نس و حسین امام خاندا 
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  افتملد نجلاع شلد  کشلتس از سلعد عملر سلپاه د  حاضلر اسد ا  جوس  بود جیرانداز و الحسین
کن کلربال ممطقلس نزد کی د  کس قبیلس این از افرادی (.5/454 :1387 )طبریی  از بعلد بودنلدی سلا

 کردند. دفن  ا کربال شهدای  مازه سعد بن عمر نیروهای  فتن
 اصللی ضلا   هو لت کس است این فهمید جوا  می زمیمس این د  ها گزا ش مجموع از کس آنچس
 د  است. کرده اصابت کود  بس رجی  ک آمده می چپ و  است از کس جیرهایی از و نیست مشخ 

 هلم دلیلل هملین بس و است شده می پرجا  اسد  بمی قبیلس ناحیس از جیرها کود ی جیرخو د  زما 
کی قبیلللس آ  از خاصللی شللخ  نللس و اسللد بمللی قبیلللس از البللاقر علللی بللن محمللد ابللو عفر  شللا

  لا ا  برخلی قتلل د  و بلود ملاهر جیرانلدازی اسدی کاهل بن حرملس کس این بس جو س با است. بوده
 کلود  سلوی بلس جیلر کمملده پرجلا  شا د کس شد ا جاد شائبس این بعدها داشت نقش هم امام

 کللود  قاجللل عمللوا   بللس او نللام جللد  جا   دلیللل همللین بللس اسللت. حرملللس یالحسللین اباعبللداهلل
 داده نسلللبت وی بلللس هلللم ز للادی هلللای نطلللق متلللأخر مقاجللل د  و  افتلللس  اه مقاجلللل بلللس شللیرخوا ه

 دهلم قلر  از بعلد مقاجلل د  الحسلین اباعبلداهلل شلیرخوا ه فرزند کشتن کس  ایی جا است. شده
 است. گرفتس خود بس داستانی سبک

 آسمان از شیرخواره طفل خون برنگشتن
 شللیرخوا ه فرزنللد جیرخللو د  از پللس کللس اسللت آ  داشللت جو للس آ  بللس د للبا کللس گللرى د نکتللس
 و شد بیا  الحسین اباعبداهلل طر  از سخمانی او یگلو شد  د  ده و الحسین اباعبداهلل
 کللس مخملف ابلی نقلل بلس بمللا نیسلت.  کسلا  آ  غیلر و مقاجلل ممللابع د  ذکلرش کلس افتلاد اجفاقلاجی
  کف چو  و بگرفت  ا او خو  حسین» مانده: باقی وی از طف واقعس مکتو  گزا ش جرین قد می

گر پرو دگا ا گفت: و   خت زمین بس  ا آ  شد پر وی  چملا  ای گرفتلس بلاز ملا از  ا آسلما  پیلروزی ا
  (.5/448 :1387 )طبریی «بگیر ستمکا ا  این از  ا ما انتقام و باشد خیر سب، بس کس کن

 ا شلاد د  مفیلد و طبقلاع د  سلعد ابن  ملس از و بعدی نو سا  مقاجل جوس  ابومخمف گزا ش
  اه آ  د  هایی جبدیل و جغییر و شده فجحر  بعدی متأخر قرو  د  گزا ش این جد  جا   و شده ذکر

 بلن خلیفلس و نیسلت حکمفرما آ  بر  وشمی مههبی حس کس د مو ی مثل مقاجلی د  است.  افتس
  عقللوبی   اسللت. نشلده نقللل امللام از سلخمی بللا ه ایللن د  اسلت بصللری و مللهه، عثملانی کللس خیلاط
 او کس حالی د  و کشید د کو گلوی از  ا جیر حسین» است: نوشتس چمین با ه این د  مهه، شیعی

 صلالح از هلم محمد و جر گرامی خدا بر ناقس از جو سوگمد خدا بس گفت:  ساخت می آغشتس خو  بس  ا
 (.2/245 جا: بی ) عقوبیی 1«است جر گرامی خدا بر

                                                         
 از  ا  وا تی د گرا  و الحد د ابی ابن دا د. اشا ه پسیمیا  جرین شقی و پیشیمیا  جرین شقی  هد با اسالم پیامبر از  وا تی بس .1
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 چمللین بلا ه ایللن د  داده انجلام فا سللی بلس طبلری از آزاد ای جر مللس چهلا م قللر  د  کلس 1بلعملی
ا گفت و بمهاد کما  از کود  آ  حسین» است: نوشتس ا لِِل  اِإّن  ِإّن  اِجُعاون   ِه ْیاِإل   او   ایلن بلس ملرا  لا   ر 

 خللو د  جیللر از بعللد اجفاقللاع مللاو ائی گللزا ش (.4/710 :1373 )بلعمللیی «ده شللکیبایی مصللیبت
 بلللیش و کلللم نیلللز متقلللدم مقاجلللل د  اسلللت. ز لللاد بسلللیا  متلللأخر مقاجلللل د  املللام شلللیرخوا ه طفلللل
 حادثللس ملا رای شلاهد  او لا  طریللق از مسلتقیم کلس مقلاجلی دا د. و للود بلا ه ایلن د  هلایی گلزا ش
 بلا ه ایلن د  اّول قلر  سلس مقاجلل د  کمملد. نملی ذکلر مطلبلی بلا ه ایلن د  انلد کلرده گلزا ش  ا عاشو ا
 و (150 :1406  سلا ی )ابلن  اوی نام ذکر بدو  4مهه، ز دی  سا  ابن با  اّول نیست. گزا شی
 نقللل مللا را ایللن از مللاو ائی خبللری (356 )متوفللای مللهه، ز للدی اصللفهانی والفر ابلل او از پللس
 قلیس بلن سلو د بلن ملو   از سلمدش بلس ُاشلمانی سلعید بلن محملد» نو سد: می ابوالفر  اند. کرده

 از خللو  حللال آ  د  حسللین کلرده...  وا للت کللربال واقعللس د  حاضلرین از  کللی از او کللس کللرده  وا لت
 خلدا ا گفلت ملی و گشلت بلازنمی آ  از ای قطلره و پاشلید ملی آسلما  سلوی سبل و گرفت می او گلوگاه
 د  او  او ا  سلسلس (.95 :1385 )اصفهانیی «نیست کمتر صالح ناقس بچس از جو نزد د  کود  این
 گممللام ملا را شللاهد و اصللی  اوی کلس چمللا  اسلت. متفلاوع مخمللف ابلی  او لا  از خبللری ایلن ذکلر
  (.95 :1385 )اصفهانیی است شده  اد  اوی از «اْلسنی شهد تن حدثنا» جعبیر با و است

 حسللین از بیشللتری هللای خطبللس خللود از قبللل مقاجللل نسللبت بللس کللس (314 )متوفللای اعللثم ابللن
 برنگشلتن از اسلتی کرده ذکر نیز  ا صادقانس  و اهایی و ها خوا  و کرده گزا ش طف واقعس د با ه
لَروی مسلتوفی آزاد جر مس  د حتی است. نیاو ده میا  بس ذکری طفلی خو   هلم ششلمی قلر  ه 

  ا جیلر حسلین» اسلت: شلده  لاد کود  شد  کشتس از جمها مستوفی جر مس د  نیست. آ  از سخمی
 فرملود و داد ملاد ش بلس و آو د  ا طفل آ  سرو  آ  بداد  ا  طفل ساعت آ  د  هم و آو د بیرو 
 3هلای  وا لت (.908 :1372 کلوفیی ثماعل )ابلن «شلد سلیرا  کلوثر حلوض از کس  ا خود فرزند بگیر

                                                                                                                                    
 آنکس آ ی داشت عرضس کیست؟ پیشیمیا  جرین بدبخت دانی می آ ا فرمود: علی امام بس کس اند کرده نقل خدا  سول
 ضلربس سلرع بلر کلس کلس آ  فرمود نس داشت عرضس کیست؟ پسیمیا  جرین بدبخت دانی می آ ا فرمود کرد. پی  ا صالح ناقس
کید مراد ا مجا د  (.9/117 :1337 الحد دی ابی )ابن کمد می خضا   ا جو   ش و زند می  کس است کسانی بود  بدبخت بر جأ
   ختمد.  ا وی خو  و زدند جیر پیغمبر بیت اهل از گماه بی کود  بس

 است.  ستس سود هم آنها از جر مس متن جمظیم د  و داشتس دسترسی هم طبری کتا  از غیر اسمادی و ممابع بس بلعمی .1
 (.133 :1406  سا ی )ابن است شده کشتس الزکیس نفس قیام د  نقلی بس و ز د قیام د  او .2
 شلود. می بلا  ها د لد  خلوا  گلزا ش بلا ی اّوللین بلرای سلوم و دوم قلر  مقاجلل خال  بر اعثم ابن کتا  د  چها م قر  د  .3

 نبلود د  کربال ما رای شد  ماو ائی حدودی جا و مستقل نیمس های حکومت پیدا ش و عباسی بمی خالفت اقتدا  روپاشیف
 و کردنلد می مبلا زه شلدع بلس غللو بلا داشلتمد حضلو   امعلس د  اماملا   زملانی اسلت. بوده مؤثر امر این د  غالیا   شد و ائمس
  امعس د   احتی بس غلو شد شروع غیبت کس دو انی د  ولی است. غلو با با زهم اماما  جمام بین د  مشتر  اصل  ک جقریبا  
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 کمتر بسیا  واقع د  و نیست هفتم قر  از بعد مقاجل های  وا ت با قیا  قابل الفتوح د  شده ذکر
 بلین از «آسلما  از حسلین شلیرخوا ه طفلل خلو  برنگشلتن» ماو ائی خبر است. آ  از محدودجر و

 اخط، الحسین مقتل حتی است. شده رذک اصفهانی الطالبیین مقاجل د  جمها اّول قر  چها  مقاجل
  وا لت  ا اّولیلس قلرو  مقاجلل بلا ناهماهمل  و ملاو ائی اخبلا  برخلی کلس نیلز ششم قر  د  خوا زمی

 )خلوا زمیی اسلت نکلرده  وا لت  ا آسلما  از الحسلین اباعبلداهلل کود  خو  برنگشتن کردهی
1418: 2/37.) 

 متقللدم مقتللل دو د  صللرفا   ی«زملین بللس الحسللین اباعبللداهلل کلود  خللو  برنگشللتن»  وا لت
 د گلر و بلاقر ابلو عفر  وا لاع د  اسلت. نامشلخ  نیلز دو آ  د   وا لت ایلن  وای و شلده نقل

  وا لت ایلن از کردنلد گلزا ش  ا نلوزاد خلو د  جیلر ملا رای جفصلیل بلس کلس نیز شیعی متقدم مقاجل
 دچللا  «زملین بلس ینالحسل اباعبلداهلل کلود  خلو  برنگشلتن»  وا لت  و ایلن از نیسلت. خبلری
 است. اشکال

 نتیجه
 کلربال صلحمس د  حاضلرا  زبلا  از  ا عاشلو ا واقعس گزا ش کس مقاجل نخستین گزا ش اسا  بر
 کوچلک طفلل کلس شلود ملی  وشلن اندی کرده بیا  وی مخالفا  و حسین امام طرفدا ا  از اعم

 نلامی هملوز  ا زما  آ  د  و نبود معرو  اصغر علی نام بس کربال ما رای د  الحسین اباعبداهلل
گر است. داشتس نام عبداهلل کس این  ا و نشده انتخا  وی برای  پسوند بوده معرو  علی بس هم ا
 شلش اصلغر عللی بلس مقاجلل و مجلالس محافللی د  جلد  جا   بعلد بس ششم قر  از و نداشتس  ا اصغر
 شهید   شیرخوا    طفل جمها اصغری علی بس ملق،  ضیعی عبداهلل بمابراینی است. شده معرو  ماهس
 اذا  گفتن کود  گرفتن بغل از الحسین اباعبداهلل هد  است. عاشو ا  وز د  حسین امام
 اباعبلللداهلل کلللس ایلللن بلللدو  کلللود  خلللود کلللس ایلللن  لللا و بلللوده کلللود  بلللرای دلتمگلللی و او گلللوش د 

 جیللر معللرض د  و دو للده الحسللین اباعبللداهلل سللمت بللس بخواهمللد خیمللس اهللل و الحسللین
 خلو  از کلودکش  لا نلوزاد شلهادع از پلس  ا دستش کف حسین امام است. گرفتس قرا  دشمن

 خدا  سول  وا اع از متأثر سخمانی سعد بن عمر لشکر گماه این بود  بز   د  و کرده پر وی
 آسلما  بلس خو  پرجا  بحث نامعلوم  اوی  ک از هم آ  متقدم ممبع دو د  صرفا   اما است گفتس
  سلد ملی نظلر بلس و اسلت شده مطرح زمین سمت بس آ  برنگشتن و الحسین داهللاباعب جوس 

  باشد.  اعال  دست برساختس فوق  وا ت از بخش این کس
                                                                                                                                    

  سید. هم مقاجل بس و شد مطرح شیعس
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 محمد ضللا محقللق یالحسللین مللع قتللل مللن جسللمیس ق(ی1406) زبیللر بللن فضللیل  سللا ی ابللن _

 الترا . الحیاء البیت آل موسسس قمی  اللیی حسیمی
 العلمیس. دا الکت، بیروعی یالکبری طبقاع ق(ی1414) محمد سعدی ابن _
 دا االضواء. بیروعی یطال، ابی آل مماق، ق(ی1412) علی بن محمد آشو ی شهر ابن _
 فهلری احملد سلید جر ملس یالطفلو  قتللی علی اللهو  ق(ی1417) موسی بن علی طاوو ی ابن _

 الملل. بین نشر و چاپ شرکت جهرا ی زنجانیی
 قیلجحق یسلولالر مماقل، فلی السلؤول مطال، ق(ی1420) محمد نیالد کمال شافعیی طلحس ابن _

 القرى. ام مؤسسة روعییب اولی چاپ سییعط احمد بن ما د
 المهدی. االمام مد سس قمی یراألحزا یمث ق(ی1406) محمد بن احمد حلیی فهد ابن _
 یاالشللجا  سللبل ممیللر و األحللزا  ریللمث ق(ی1369) محمللد بللن  عفللر نیالللد نجللم حلللیی نمللا ابللن _

 س. د یالح المطبعة ممشو اع نجفی
 قلمی مظفلری کلاظم مقدملس بلا یالطلالبیین مقاجل ق(ی1385) حسین بن علی الفر ابو اصفهانیی _

  دا الکتا . مؤسسس
 شلهادع جلا  خی هلای گلزا ش جطو  بر سی» (ی1393) شاه حسین علمدا ی محمد ضا؛ با انیی _

 ی19 شلللما ه ی7سلللال یجلللا  خ سلللخن ی«پلللمجم قلللر  پا لللا  جلللا آغلللاز از ؛حسلللین املللام کلللود 
 .79-57ص 

   للاض و زکللا  سللهیل جحقیللق یاألشللرا  انسللا  ق(ی1420)  للابر بللن  حیللی بناحمللد بللالذ یی _
 دا الفکر. بیروعی ز کلیی

 البرز. جهرا ی بلعمیی بس ممسو  گردانیده یطبری جا  خمامس (ی1373) ابوعلی بلعمیی _
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 یاألطهللا  األئمللة فضللائل فللی األخبللا  شللرح جللا(ی )بللی محمللد بللن نعمللا  فللسیابوحم مغربللیی مللییجم _
 االسالمی. المشر مؤسسة قمی  اللیی مییحس محمددیّ س قیجحق

 البالغ. مؤسسس یبیروعی الکبری ةالهدا  ق(ی1419) حمدا  بن حسین خصیبیی _
 قلمی سلماوىی محملد قیجحق ینیالحس مقتل (ی1418) احمد بن موفق د ابوالمؤ خوا زمیی _

 الهدى. دا انوا 
 العربیللسی الکتلل، دا احیللاء هرهیقللا یاخبللا الطوال (ی1960) داود بللن احمللد ابوحمیفللس د مللو یی _

 االولی. الطبعس
 امللام رخوا یشلل طفللل شللهادع تّیللفیک و سللن نللامی د بللا ه پژوهشللی» (ی1385) محسللن  نجبللری _

 .90-71ص  ی12 شما ه یپژوهش آ مس د  جا  خ ی«نیحس
 ابل حسلین املام قیلام د  خلو  ممطلق» (ی1397) فاطملس فرحزادیی محمد؛  نجبرحسیمیی _

-7صل  ی10 شما ه سومی سال یحسیمی معا   پژوهشمامس ی«اصغر لیع شهادع بر نگاهی
25. 

 د  سّیدالشهداء شهید طفل سس پیرامو   امع جحقیقی (ی1389) علی برو ردیی سلیمانی _
 التفسیر. دا  قمی ی ضیع علی  ضیعی عبداهلل اصغری علی کربال:

 المشللر مؤسسللة یقللم اصللفهانیی ومییللق  للواد قیللجحق یالطوسللی   للال ق(ی1415) طوسللی خیشلل _
 االسالمی.

 آل مؤسسلللة قیلللجحق قلللمی یالعبلللاد عللللی اهلل حجللل  معرفلللة فلللی اال شلللاد ق(ی1413) دیلللمف خیشللل _
 الترا . اءیالح تیالب

کبر علی حیجصح یاالختصاص جا(ی )بی ________ _  ن.یالمد س الجماعة ممشو اع قمی غفا ىی ا

 اسالمی. فرهم  نشر کزمر جهرا ی یحسین بن علی زندگانی (.1371)  عفر سید شهیدیی _

 نما. هستی نشر جهرا ی یالحسین مقتل ش(ی1381) علی بن محمد صدوقی _
 ط.الثانی. دا الترا ی بیروعی یالطبری التا  خ (ی1387) ری ر محمدبن طبرىی _
 د  حسللین امللام شللیرخوا  طفللل بازشماسللی» (ی1397) سللاداع فاطمللس آبللادیی علللی علللوی _

 .50-27ص  ی10 شما ه سومی سال یحسیمی معا   پژوهشمامس ی«ممابع و مقاجل
 غالمحسلین جصحیح و اهتمام بس ینامس قابو  (ی1366) اسکمد  بن کیکاوو  عمصرالمعالیی _

 فرهمگی. و علمی انتشا اع جهرا ی یوسفیی
  ی«نیالحس مع قتل من ةیجسم» ق(ی1406) د هم بن عمر بن ریزب بن لیفض اسدىی کوفی _

 .2 شما ه یجراثما فصلمامس ی اللی مییحس محمد ضا دیس قیجحق
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 دا الصاوی. القاهرهی یاالشرا  و التمبیس جا(ی )بی حسین بن علی ابوالحسن مسعودیی _
 قللمی یالعبللاد علللی اهلل حجلل  معرفللس فللی اال شللاد ق(ی1413) نعمللا  بللن محمللد بللن محمللد مفیللدی _

 مفید. شیخ  هانی کمگره
 )بلا عاشلو ا نگلا ی جلا  خ د  اصلغر عللی حضرع شهادع بازجا » (ی1397) سیما میرشاهیی _

 .68-51ص  ی10 شما ه سومی سال یحسیمی معا   پژوهشمامس ی«حاضر( عصر ممابع بر جکیس
 امللام حضللرع زاده شللاه و نللژاده و گرامللی مللاد  د بللا ه گفتللا » (ی1388) احمللد دامغللانیی مهللدوی _

 ی16 ا هشم ضمیمس هفتمی سال  د دی دو ه یمیرا  آ مس نشر س ی«السجاد الحسین بن علی
 .84-1ص 

  دا صا . بیروعی یالیعقوبی التا  خ جا(ی )بی  عقو  ابی بن احمد  عقوبیی _
_ Torsten Hylen, Husayn (2007). the Mediator: A structural Analysis of the karbala 

Drama accordin to Abu jafar muhammad b. jarir al-Tabari (d. 310/923), Uppsala 
universitet. 

 




