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  يدهكچ

ـ  یروز پس از شهادتشان، توسط قب کی ایشان ارانیو  دالشهدایبر دفن سخ ه، از ینان منطقـۀ غاضـر  کاسـد از سـا   یلـۀ بن

ن ی. گذر زمان اندا هاز آن استقبال کردن یو منابع پسیافته راه  یعه و سنیش یخیق گزارش ابومخنف به منابع معتبر تاریطر

 یالمـ کرد کـ ین تحوالت و آغاز رویازدهم نقطۀ عطف ایرده است. قرن کمتفاوت مواجه  یتحول و شهرت یخبر را با نوع

 یشـه در برخـ  یه رکـ  یاصل؛ است ياصلِ اعتقاد کیبه  یخیحادثۀ تار کیاز  و شروعِ فاصله گرفتن موضوع دفن امام

 یالمـ ک ردکـ یدرون رو يا هیـ زدهم الیشمارد. قـرن سـ   یدارد و تجهیز هر امام توسط امام بعدي را الزم م یعیث شیاحاد

 يبـرا  ه بر آمدن امام سجادیکد با تیرد جدکید. رویگرد یقبل يردهاکین رویگزیج شد و جایرا يزود بهه کل گرفت کش

رد، آن را کـ ین رویـ رش ایشتر آنها تا زمان حاضـر، ضـمن پـذ   یه بکر قرار داد یرا چنان تحت تأث ییز پدر، آثار عاشورایتجه

ـ یتحل ـ یفیتوصـ «اند. مقالۀ حاضـر بـا روش    ردهکومت مقا یرد قبلکیگسترش داده و در برابر رو ـ ، ضـمن ب »یل ر یان سـ ی

ـ از  ر گـزارش دفـن امـام   یین چگونگی تغییز تبیربال و نک يدربارة دفن شهداگوناگون  ياخبار و آرا یخیتار واقعـۀ   کی

و ، ان دفـن زمـ ، ، به سه پرسشِ عـامالن دفـن  یداستان يو پس از آن به خبر یدرون مذهب یالمکاصل  کیتاریخی به 

  د.ینما ین میید را تبیرد جدکیپاسخ داده، خاستگاه روسنی عه و یبر اساس منابع ش، چگونگی دفن

  .یمجلس علّامهاسد،  یربال، دفن، بنک ي، شهدا، امام سجاددالشهدای: سها کلیدواژه
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  مقدمه

ـ پ سـبب  یالمـ کو  یخیتـار  يهـا  گـزاره  يهـا  تعـارض  یگاه ها و بروز تفاوت در  یفـاوت مت ءآرا شیدای

 یبرخـ  ن خصوص انجام نگرفته است.یجانبه در ا و همه يجد یقینون تحقکتا شده و یخیتار يها بحث

 دالشـهدا یس كر پـا کیه گزارشِ دفن پکقابل مطالعه هستند  یالمکو  یخیوة تاریبا دو ش یخیاخبار تار

ر یو سـا  حسـین  امـام  يسـپار  كخـا از  یخیرد تـار کـ یرون شمار است. یو اصحاب آن حضرت در ا

بـه هنگـام    از حضـور امـام سـجاد    یالمـ کرد کـ یدهـد و رو  یخبـر مـ   اسـد  بنـی ربال توسط ک يشهدا

  دارد. یپرده برم آن حضرت پدر، به دست كر پاکیپشهدا و دفن  يسپار كخا

هـا نقـش بسـت     در ذهـن  ه بالفاصله پس از حادثۀ عاشوراک ییها از پرسش یکی ،یخیاز نظرگاه تار

افـت.  یت یـ ز اهمیآن ن یو چگونگ يسپار كدانستن زمان خا ،تبع آن ه بهکشهدا بود سؤال از عامالن دفن 

ن یدان، سـرزم یشـه  كپـا  يرهـا کیبدون دفـن پ  سعد عمربنه کاز آن رو بود  ین پرسشیچن يریگ لکش

شـمال   یفرسـخ  کیه، در غاضری ي، از ساکنان روستااسد بنینگذشت که قبیلۀ  یرد. زمانک كربال را ترک

عنــوان  ) بــه180ق ـ الــف، ص 1417؛ یوسـفی غــروي،  183، ص4ج، م1995 ،حمــوي( ربالکــ یشـرق 

  و یارانش شناخته و مشهور شدند. کنندگان امام دفن

ـ را روا ابومخنفخبر  یچ اختالفیه یازدهم، بیاز قرن سوم تا سنی و  یعیمورخان ش ردنـد.  ک یت مـ ی

را  دالشـهدا ی، دفـن س يسط امـام بعـد  ز هر امام تویاصلِ لزوم تجه بر اساسمجلسی  علّامه ،در آن قرن

ن خبـر  یدر ا اسد بنیلۀ ینقش قب ،یعیطب طور بهه ک) 696، ص1382 ،ی(مجلس دانست توسط امام سجاد

 يجنبۀ اعتقـاد  به این موضوع، سبب شد دفن امام مجلسی علّامه یالمکشد. رویکرد  یا منتفیرنگ  مک

  رد.یفاصله بگ یت تاریخیاز نقل روا یابد و

ـ تعارضِ موجود م ،سو یکاز  ، 1ج، ق1390،ی(طوسـ یثیو حد یخیتـار  يهـا  از گـزاره  يا ان دسـته ی

 اسـت  د سـبب شـده  یگو یسخن م يز هر امام توسط امام بعدیه از لزوم تجهک یاتی) با ظاهر روا207ص

ـ از آن روا مجلسـی  علّامـه ر از برداشـت  یغ يریتفس ،نامعاصر یازدهم و برخیعه تا قرن یبزرگان ش ات ی

، 7ج، ـ ب  ق1417 ،يغـرو  یوسـف ی ؛346، ص1385 ،یقم ؛71، ص1ج، ق1395 (صدوق، اشندداشته ب

اند تا دامنـۀ تعـارض اخبـار را     دهیبرگز یشناسان معاصر راه سوم ثیحد یبرخ ،گرید ي). از سو373ص

  ).437، ص7ج، 1388، شهري محمدي ري( رده باشندکجمع 

ن صورت، به وجـه  یه در اکشده  یاصل تلق نکردن قبولِ ي، به معنامجلسی علّامهر یتفس نپذیرفتناما 

ـ باره پس از قـرن   نیگرفته درا انجام يها و نقدها د دفاعینما ینخواهد بود. آنچه مهم م يازیجمع ن ازدهم ی



   ۷۵ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

ه کـ  يتطـور  حادثـه دارد؛  کیگفتمان دربارة  تطورنشان از  ،ه در مجموعک است یالمکرد کیو اعالن رو

  ند.ک یت میاکرا ح یخیرد تارکیرو یجین تدرشد كو مترو یالمکرد کیرواج رو

رد کـ یرو«تـوان آن را   یه مکل گرفت کش یالمکرد کیدر درون رو يدیرد جدکیرو ،زدهمیدر قرن س

ـ ) بـا ب 452، صتـا  یب ،ي(دربند الشّهاده اسرارتاب کمؤلف  ،د. در آن قرنینام »یداستان دربـارة   يان خبـر ی

ر شـهدا توسـط آن   یو سـا  دالشهدایت دفن سیفیکال و ربکدر  و امام سجاد اسد بنیحضور  یچگونگ

اسـتقبال   يبعـد  ییرد و آثار عاشوراکن جبران یشیرا در منابع پ ین گزارشی، فقدان چناسد بنیحضرت و 

  .کردنداي از آن  گسترده

رده کـ م نیرد را ترسـ کـ ین سه رویمستقل و روشمند ا یدهد پژوهش یگرفته نشان م مطالعات صورت

و دفـن پـدر    نون، تنها از لزوم حضور امام سجادکازدهم تایاز قرن  ییعاشورا يها شتهشتر نگایاست. ب

رسـد   یاند. به نظر م نار آن گذشتهکاز  یراحت و به سخن گفته یمذهب درون یشان بر اساس اصلیبه دست ا

ر یسـ  ياوکـ ن بحـث و وا یـ ز عـدم طـرح ا  یـ معاصر ن ییقات عاشورایها و تحق نوشته يها یاستکاز  یکی

  است. یافکآن به مقدار  یخیارت

ـ الر  مـع  يتوان از مجموعۀ شـش جلـد   یر، میاخ يها سال یقینۀ بحث در آثار تحقیشیپ عنوان به  بک

از  ی(جمعـ  ده شـده اسـت  یشـ کر یبـه تصـو   یرد داسـتان کـ یه در جلـد پـنجم آن، رو  کنام برد  الحسینی 

معاصـر   یقـ یگر اثـر تحق ید ،یالمکرد کیبا رو نامۀ امام حسین دانش). 142، ص5ج ،1386 سندگان،ینو

و  یخیرد تـار کـ یدادن دو رو یآشـت  یشنهاد دو وجه جمع، در پیسنده با پینو ،ه در جلد هفتم آنکاست 

شـده در   ئـه ن بحـث ارا یبهتر رسد می ). اما به نظر437، ص7ج، 1388 ،شهري محمدي رياست ( یالمک

ذکـر   يدیـ لِ خبر دفـن شـهدا، مطالـب مف   یه در چند صفحه، ذکاست  المهموم  نفساز مترجم  ،نهین زمیا

بـا   داشـته،  یالمـ ک يوسـو  شـتر سـمت  یشـان ب یگفتـار ا  ،ن حالی). با ا346، ص1385 ،ی(قم ده استکر

  فاصله دارد. یخیموضوع پژوهشِ تار

ـ آنچه در است. یشده ن مطرح یالمکاصل  یا نادرستی یدرست یبررس درصددمقالۀ حاضر  ن نوشـتار  ی

 ریسـ  بـه  یابیجادشـده و دسـت  ین تحـوالت ا یـی تب منظور بهسنی  و عهیش  منابع يانتقادۀ خواهد آمد مطالع

 ،»یلـ یتحلـ  یفیتوصـ « اسـاس روش  بـر   ن حادثه در گـذر زمـان،  یا يردکیرو تطور یچگونگ و یخیتار

  .ستربالک يدفنِ شهدا یهمراه با پرداختن به سه پرسشِ عامالن دفن، زمان دفن، و چگونگ

منـابع شـیعه    ،سـنت و در بخـش دوم   یافته که در بخش اول، منابع اهلن مقاله در دو بخش سامان یا

، و آثـار  شـد  مطالعـه مـی   ، تا قرن هفـتم تطورعدم  سبب بهسنی ه آثار کن تفاوت یبا ا ،شده است یبررس
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و تعـداد   یقلمرو زمان ی. گستردگمحل رجوع و بررسی قرار داردرد، تا به امروز کیر روییتغ سبب بهشیعه 

و  ،ازدهمیـ سوم تا هفتم، هفـتم تـا    يها قرن یبحث در سه مقطع زمان یده سبب سامان یعیشفراوان آثار 

  نون شده است.کازدهم تای

  سنت بخش اول: منابع اهل

  كنندگان شهدا دفن

  اند: ه دادهئربال اراک يسپاران شهدا كا خایسپار  كمنابع عامه سه نظر دربارة خا

  اسد بنی .الف

 و یـاران  حسـین  نندگان امـام ک را دفن اسد بنیلۀ یه از قبینان غاضرکسا ،سعد ابنسنت جز  مورخان اهل

  :دانند یم ایشان

ه خداونـد  کـ را ـ   ایشـان  ارانیـ و  نیحسـ امـام  ر کـ یپ اسـد  بنـی لـۀ  یه از قبین غاضرانک: سابالذري

  ).205، ص3ج، ق1417 ،ي(بالذر سپردند كشته شدنشان به خاکروز پس از  کیند ـ کرحمتشان 

 ،ينـور ی(د سـپردند  كشدگان را بـه خـا   شتهکر کیه جمع شدند و پینان غاضرک: سانویسد می دینوري

  ).260، ص1368

 كشته شدنشـان بـه خـا   کروز پس از  کیارانش را یو  نی، حساسد بنیه از ینان غاضرک: ساطبري

  ).455، ص5ج، ق1387 ،ي(طبر سپردند

و شـهدا را بـر همـان حـال رهـا       وفه رفتندک يرش] به سوکو لش عمر سعده [ک ی: هنگامخوارزمی

ردند و بر آنان نماز خواندنـد و  کفن کرا  نیاران حسیآمدند و  اسد بنیلۀ یه، از قبینان غاضرکردند، ساک

  ).44، ص2ج، ق1423 ،ی(خوارزم شان سپردندکبه خا

 ،انـد  گرفتـه  طبريه خبر را از منابع پیش از خود همچون ک ،ثیرک ابنو  اثیر ابن، جوزي بن  سبط

 ثیـر، ک ابـن  ؛80، ص4ج، 1385 اثیر، ابن ؛224، ص2ج، ق1415 یز همین نظر را دارند(محمودي،ن

  ).189، ص8ج، تا بی

متعلّق بـه  که ، آن اما در ترجمۀ موجود از ،ستیباره ن نیدر ا يخبر الفتوحگرچه در نسخۀ موجود از 

تمـال دارد گـزارش   ه احکـ ان شـده  یـ و دفن شـهدا توسـط آنـان ب    اسد بنیقرن ششم است، خبرِ حضور 

گر منابع گرفتـه و در  ین گزارش را از دیا يا وینزد مترجم بوده و  الفتوحا در نسخۀ موجود از ی ،ادشدهی

  ).914، ص1372 ،ی(مستوف به متن ترجمه افزوده است اعثم ابنل خبر یمکت



   ۷۷ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

  نیق  بن ریغالمِ زه .ب

توسـط   زهیـر و  امـام  ،ربالکـ  يشـهدا ان یاز م ،آن بر اساسه کاست  سعد ابناز دو خبر  یکین قول یا

آن خواهـد آمـد    یدر بررسـ  ی، ولاست به دفن نشده يا اشاره ،ن نقلیاند. در ا فن شدهک يغالم و شجره

  شود. یز شامل میفن، دفن را نکن گزارش عالوه بر یه اک

ت: گفـ  شـجره به نام  يبه غالم و زهیرشته شد. همسرِ ک نیبا حس قین  زهیربن: نویسد می سعد ابن

خـود را   يمـوال  :دم. با خودم گفتمیرا برهنه د نید: آمدم و حسیگو می شجرهن. کفن کت را یبرو موال

ردم. سـپس بازگشـتم و مـاجرا را بـه همسـر      کفن کرا  نیپس حس !را واگذارم؟ نینم و حسکفن ک

ز یـ ن. مـن ن ک فنکت را یبه من داد و گفت: برو و موال يگریفن دکو شمرد و کیارم را نکر گفتم. او یزه

  ).485، ص10ج، ق1418 سعد، (ابن ردمکن یچن

 وان (ابوخالد)کذَ .ج

ن سـرها را  یـ گفت: اجازه بـده مـن ا   زیاد ابنبه  وانکذَه بر اساس آن، کاست  سعد ابنگر ین قول خبر دیا

بـه  سـپرد. بعـد از آن    كرد و در گورستان بـه خـا  کفن کآنها را  وانکذَهم اجازه داد و  زیاد ابننم. کدفن 

  ).484، ص(همان سپرد كرد و به خاکفن کز یها رفت و آنها را ن سراغ جنازه

  اقوال ينقد و بررس

  اسد بنی. الف

دربـارة دفـن    خـوارزمی داننـد، نقـل    یر شهدا میو سا نندگان امامک را دفن اسد بنیادشده یهرچند منابع 

ر شـهدا سـخن گفتـه    یاز دفـن سـا   نزده و تنهـا  امام يسپار كاز خا یابهام است. او حرف يدارا امام

ـ به آن ن مزبورال که اشکترجمه شده  يا آثار معاصر به گونه یدر برخ دینورير یاست. تعب  ز وارد اسـت ی

دو  اسـت  نبرده دالشهدایاز س ینام خوارزمیه چرا کنی). در ا430، ص7ج، 1388 ،شهري محمدي ري(

ه کـ گـر آن یدانـد. د  یمـ  دفـن امـام   یا متـولّ ر اسـد  بنیر از یغ یسکه او ک: نخست آنوجود دارداحتمال 

ان او حذف شود. بـا توجـه   یدر ب نام امام است ن امر موجب شدهیاورده و همین خبر را نیع خوارزمی

  ح دارد:یر بر احتمال نخست ترجیاحتمال اخ ،لیات ذکبه ن

ن سـخن  دانسـت از آ  یمـ  دار دفـن امـام   را عهـده  اسـد  بنیجز  یسک خوارزمیه اگر ک. روشن است 1

ان دفـن  یتر از ب مهم را صحبت از دفن امامیز ؛ردک ین مسئله عبور نمینار اکاز  یراحت گفت و به می

  ر شهداست.یسا

۷۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 انـد،  اختصار بوده یه در پک ،دینوريچون هم یبعض اند. کردهخبر را با سند نقل  طبريهمچون  ی. برخ2

 تـن ه منبـع هـر سـه    کـ حـال آن  و ده،اوریـ هم اصل گـزارش را ن  خوارزمی اند، نمودهخبر را خالصه 

  است. ابومخنفگزارش 

رده و برداشت همگان از عبـارتش همـان   کال نکباره اش نیدر ا خوارزمیبه عبارت  یسکنون کا تای. گو3

  داند. یم را عامالن دفن امام اسد بنیز ین خوارزمی ،ادشدهیات کقول مشهور است. با توجه به ن

  نیق  بن ری. غالمِ زهب

 ،دفن شهدا با آن شـرایط  ،حتم طور بهه ک  روست ی از اقوال دفن ازآنکی عنوان بهاین خبر برشمردن 

 ،ربالکـ بـه   شـجره نیز از فرسـتادن   زهیرهمسر  دلهمتر بوده است. مقصود  ردن ایشان مهمکفن کاز 

فـن داده و از  ک شجرهه او به کردن، مطلوب او نبوده است. علت اینکفن کبوده و صرف  زهیردفن 

شـان  کهـاي پا  هاي شهدا و عریان بـودن بـدن   ، غارت شدن لباسکندفن کو خواسته تا موالیش را ا

اسـت.   دلهـم  کردهال ؤس زهیرو  دربارة دفن امام شجرهه از کسی کنخستین  ،گمان بوده است. بی

ز وهش است. اما اکرده باشد، شایستۀ نکتفا نموده و دفنشان نکردن ایشان اکفن کتنها به  شجرهاگر 

ه کـ بعیـد اسـت    ،دارد بر موالي خـویش مقـدم مـی    کردن،فن کرا در  ه امامک ،چون اوهمغالمی 

عـا قابـل   ه ایـن اد کـ تی داشته شان علای نکردن دفن :ه گفته شودکمگر آن ،رده باشدکایشان را دفن ن

ـ    بر این، رد. عالوهک به آن اشاره می شجره ،در این صورت ست؛ زیراقبول نی ن اگر مـانعی بـراي دف

  بود. میردن نیز کفن کداشت، براي  میوجود 

  :سازد مواجه مید یترد باه توجه به آنها صحت آن را کات و سؤاالتی وجود دارد کن ،ن خبریا بارةدر

، دینـوري ، همچـون  سـعد  ابـن عصر بـا   در منابع عامۀ هم ابومخنفنار گزارش ک. عدم نقل خبر در 1

ـ ا ،) در قـرن ششـم  230، صق1418، جوزي بن سبط(جوزي بن سبطاگرچه  ؛طبريو  بالذري ن خبـر را  ی

 اسـد  بنـی ارانش را به دسـت  یو  ز دفن امامیاو ن ،ه گذشتکگونه  آن است و سعد ابناما منبع او  ،آورده

  ).224، ص2ج، ق1415 ،ي(محمود داند یم

  ست.یبر لزوم تجهیز هر امام توسط امام بعدي سازگار ن یعه مبنیدة شین خبر با عقی. ا2

ه بـر  کـ دفن خواهد آمـد   یه در قسمت چگونگکحال آن ، واند فن شدهک زهیرو  بق خبر، امام. ط3

  اند. سپرده شده كفن به خاک، شهدا بدون یعه و سنیاساس منابعِ ش

  در تعارض است. سعد ابنگر ین خبر با خبر دی. ا4



   ۷۹ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

رده است؟! لحـن  ک فنکرا شناسایی و  زهیرو  آلود امام سر، عریان و خون چگونه بدن بی شجره. 5

سـی  کرا دیده و شناخته اسـت. سـخن از    زهیرو  امام كر پاکه او به راحتی پیکاي است  خبر به گونه

فل ایـن امـر بـوده    کتنهایی مت به شجرهنیست. گویا  ،رده یا یاري داده باشدکراهنمایی  کاره او را در این ک

 زهیـر آنکـه   زیرا پـس از  کند؛شناسایی  اجساد شهدا را است توانسته نمی شجرهل است. که قبولش مشک

 طـور  بـه ه کـ وفه رفتند کو دیگر همراهان او به  دلهماروان حسینی پیوست، کهمسرش را طالق داد و به 

  ).396، ص5ج، ق1387طبري، ؛246، ص1368 (دینوري، نیز در میان آنان بوده است شجره ،حتم

بـه   شـجره  ،انـد  رهـا شـده   كخـا  يان رویان عرشیه اکنیارانش و ایو  پس از انتشار خبر شهادت امام

 دلهـم اند حضـور   خواسته یربال آمده است. برخکش به یموال يسپار كردن و خاکفن ک يبرا دلهمفرمان 

 پـس رده و کـ  كۀ عاشورا را درکمعر ،ز همراه اوین شجرهرش، یه در صورت پذکند کنربال اثبات کرا در 

). امـا ایـن   150، ص1383 ،يدیو جمش يد (مظفرکن ییرا شناسا زهیرو  امام است از واقعه، قادر بوده

 گونـه  همانـ  ربال حضور نداشته و پس از طالقکدر  دلهمه کرا منابع اتفاق دارند یز ؛سخن صحیح نیست

 کـه  ؛ چنـان سـت یان زنانِ به اسارت درآمده نینام او در مسوي دیگر، وفه رفته است. از کبه  ـ ه گفته شدک

  شود. یافت نمیافتگانِ واقعۀ عاشورا ی ا نجاتیران و یربال، اسکان غالمان حاضر در یم ز درین شجرهنام 

شـنیده   دلهـم را بدون واسطه از خود  از همسرش و پیوستن او به امام زهیرخبر جدایی  ابومخنف. 6

 فرسـتادن  بـارة چیـزي در  دلهـم ه چرا ک). سؤال این است 396، ص5ج، ق1387 (طبري، ده استکرو نقل 

آن را در  ابومخنـف شایسته بود  ،ردنکه در صورت بازگو کبه او نگفته است؟  زهیرردن کفن کبراي  شجره

خـالی از   ان،قابل اعتماد بوده و بـه تعبیـر برخـی معاصـر    غیر. این خبر، ضعیف و کندنقل  اسد بنینار خبر ک

هاي اخیـر ایـن    مقاتلِ سدهبسیاري از  ،حال ). با این437، ص7ج، 1388 ،شهري محمدي ري( استبعاد نیست

بـا   ،)862، ص1386؛ بیرجنـدي،  935، ص1ج ،1387( قمـی،   انـد  ردهکـ خبر را مسلّم انگاشته و آن را نقل 

ر و کهـیچ تـذ   بـی  شود پـذیرش ایـن خبـر یـا نقـل آن      محسوب می ردن از موارد تجهیز امامکفن که کآن

  جاي تأمل دارد. ،ن به لزوم تجهیز هر امام توسط امام بعديتوضیحی از سوي قایال

از  ان امـام یدن بدن عریپس از د زهیرغالمِ  ،ه طبق آنکن خبر در دست است یاز ا يگریت دیروا

تـا کفنـی بـراي     گشـت ند به کوفه بازکشان یا زهیر را کفن یآنکه ا یو ب کردخود شرم  يردن موالکفن ک

ـ ی(قزویـد  شـده د  اجسـاد شـهدا را دفـن    ،ربالکـ . اما پس از برگشتن به ربال ببردکحضرت با خود به   ،ین

 يسـت، امـا خـود، دارا   ین نقـل وارد ن یت نخست به ایال اولِ رواک). هرچند چهار اش384، صق1415

  سازد. یقابل قبول مغیرز یه آن را نکاست  یاالتکاش

۸۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

  وانک. ذَج

، سـعد  ابنخبر دیگر  ،زیرا با نقل مشهور ؛قابل پذیرش نیست وجه هیچ بهبه لحاظ محتوا این خبر 

به شام فرستاده  زیاد ابنو توسط  یزیده طبق آنها سرهاي شهدا به دستور کمنابع شیعی و اخباري 

ل دیگر خبـر سـازگار نبـودن آن بـا     ک). مش459، ص5ج، ق1387 (طبري، شده در تعارض است

گونـاگون  ظر تاریخی نیز با اقـوال  تجهیز هر امام توسط امام بعدي است. از ن بارةعقیدة شیعه در

). 590، ص2ج، 1393 پژوهان، (گروهی از تاریخ دفن سرهاي شهدا همخوانی ندارد دربارة محل

ه کـ داده باشد؟! عجیب آن ابوخالداجازة دفن سرها را به  زیاد ابنن است کچگونه مم ،با این حال

بـا   بـاره نیـاورده اسـت.    ر ایـن را د مخنـف  ابوولی خبر  ،ردهکچنین خبر ضعیفی را نقل  سعد ابن

و  تـوان گفـت: دفـن امـام     می ،سنت اهلاقوال یادشده در منابع  بارةمالحظۀ مجموع مطالب در

ضـعیف و   ـ  ه گذشـت کـ گونـه   آن ـ  صورت گرفته و قول دوم و سوم اسد بنیسایر شهدا توسط 

  .استغیرقابل اعتماد 

  سنت اهلزمان دفن شهدا در منابع 

  اند: سه دسته اسد بنیارة زمان دفن شهدا توسط اما منابع عامه درب

روز پـس از   کیـ ن زمان دفن را ان دسته از مورخیا ؛ثیرک ابنو  اثیر ابن، جوزي بن سبط، طبري، بالذري. 1

از زوال  پـس  سـعد  عمـربن را یز ؛اند ازدهم دفن شدهیشهدا در عصر  ،دانند. طبق این قول یعاشورا م

ربال پس از خـروج سـپاه   کدر  اسد بنیحضور  ،دیترد رده و بیکت کوفه حرکبه سمت  ،ازدهمیظهر 

  وفه از آنجا بوده است.ک

ـ دانـد. ب  یربال مـ کـ از  سـعد  عمـربن او زمان دفن شهدا را پس از رفتن  ؛خوارزمی. 2 ان او بـه صـراحت   ی

 اسـد  بنـی ازدهم بـوده و  یـ ربال تا ظهر کوفه در کر کتوقف لش چونست، اما ین دستۀ نخست نامورخ

ن قول نخسـت  الیهمان منبع قا ـ ه گذشتکگونه  آن ـ  اند و منبع او هم  آن به محل واقعه آمده از پس

  ازدهم دانست.یز عصر یرا ن خوارزمیتوان نظر  یاست، م

 اسـت،  ردهکـ ان نیـ ز زمان دفن را بیعبارت او در قسمت سؤال از عامالن دفن آورده شد. او ن ؛دینوري. 3

 ،دفـن را دو روز پـس از شـهادت    وي زمـان ه کـ  رسد به نظر مین یچن ،تهکاما با در نظر گرفتن دو ن

 را دو روز پس از شـهادت امـام   عمر سعدت کزمان حر يه وکاول آن :داند یروز دوازدهم م یعنی

ربال کـ وفـه از  کپس از خـروج سـپاه    اسد بنیه حضور کگر آنی). د259، ص1368 ،ينوری(د داند یم

  بوده است.



   ۸۱ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

  ان اقواليجمع م

روز عاشـورا و روز یـازدهم    ،دینـوري گوید: مراد از یـومین در عبـارت    ، میاز بزرگان عامه ،بیاسی

). نقـل  382، صق1415 (قزوینـی،  نخست و خوارزمی اسـت  ه حاصل آن همان نظر دستۀکاست 

از شهادتشـان   پـس ه زمان دفن شـهدا را یـک روز   کاست. او با این بیاسیشاهدي بر سخن  اثیر ابن

ذکـر   دو روز پس از شهادت امام ،دینورياز کربال را همچون  عمر سعدان خروج اما زم ،دانسته

وفه کسی از درنگ دو روزة سپاه ک دینوريجز  رو که ). ازآن81، ص4ج، 1385 اثیر، (ابنکرده است 

در » یـومین «مـراد از   ،بیاسیدانست. طبق سخن  دینوريرا  اثیر ابنتوان منبع  ، میاست سخن نگفته

وگرنـه بیـان او    ،، ساعات پایانی روز دهم تا پس از زوال ظهر یازدهم اسـت اثیر ابنو  يدینورالم ک

رد. به احتمال، تعبیر موجود در گزارش کو دیگران را برطرف نخواهد  دینوريتناقض میان عبارت 

 سـعد  عمر. تعبیر او دربارة مدت زمانِ درنگ استخاستگاه اختالف در عبارت مورخان  ،ابومخنف

» والغـد «ه مقصود از واژة ک). با آن455، ص5ج، ق1387 (طبري، است» و الغد کیومه ذل« ربالکدر 

وفـه روز  کر که لشک کندسی از این تعبیر چنین برداشت کن است کاما مم ،تمام روز یازدهم نیست

رده اسـت.  کـ ت کـ وفه حرکربال مانده و روز دوازدهم به سمت کعاشورا و تمام روز یازدهم را در 

» یـومین «وفه از تعبیـر  کدربارة توقف سپاه سبب، همین  بهنیز چنین برداشتی داشته و  وريدینگویا 

از شـهادت   پسروز  کسخن از دفن شهدا ی ابومخنفه صریح خبر کحال آن و ،است ردهکاستفاده 

، ق1423(خوارزمی، ار بردهکرا به » الغد  الی«تعبیر » الغد و«به جاي  خوارزمیایشان دارد. همچنین 

ه تعبیر کرده است. روشن است کوچ کربال کدر روز یازدهم از  سعد عمر ،ه طبق آنک) 44، ص2ج

بوده است. با » و الغد کیومه ذل«از تعبیر  اثیر ابنو  دینوريدر اصل خبر نیست و برداشت » یومین«

 دسـع  عمـر ه کو این ابومخنفباره، یعنی گزارش  و دیگران در این دینوريی بودن منبع کتوجه به ی

ومت ري عجله داشـته، دو روز مانـدن   کیعنی ح ،وفه و دریافت جایزة خودکسرا به دن ابراي رسان

آوري و دفـن اجسـاد    به منظـور جمـع   ،توقف وي در کربال سوي دیگر،رسد. از  او بعید به نظر می

نداشـته  اي براي اقامت بیشتر  رش بوده که این کار را تا قبل از ظهر یازدهم انجام داده و انگیزهکلش

زمـان   بـارة در سـنت  باره پذیرفته شود تا شاهد اتفاق منابع اهل در این بیاسیاست. بهتر است سخن 

  دفن شهدا در عصر یازدهم باشیم.

  سنت دفن شهدا در منابع اهل يچگونگ

اسـت. بـر اسـاس منـابع      اسـد  بنـی ربال توسط کشدن یا نشدن شهداي  فنکمراد از چگونگی دفن، 

۸۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

، 3ج، ق1417 بالذري، ؛453، ص5ج، ق1387 طبري، ؛479، ص10ج، ق1418 سعد، (ابن گفته پیش

ه دو خبـرِ  کـ غـارت شـده بـود     انو اصحابشـ  هاي امام ) لباس258، ص1368 دینوري، ؛204ص

نیز بیانگر همین مطلـب اسـت. بـا ایـن      زهیریا غالمِ  وانکذَفن شدن شهدا توسط کدربارة  سعد ابن

وجـود نـدارد. تنهـا     اسـد  بنـی دسـت   شدن شهدا بـه  فنکانی از نش ،از منابع عامه کی در هیچ ،حال

دیگر  هاي ه چنین مطلبی در گزارشک است ردن شهدا سخن گفتهکفن کاز  ،در نقل خود خوارزمی

ه او برداشت شخصی خود را بـه خبـر افـزوده اسـت.     کن معناست اشود. این بد مورخان یافت نمی

هـاي تـاریخی دیگـر     استن یا افزودن بر گـزارش کر شیوة او د دهندة نشان خوارزمیدقت در اخبار 

  ).81، ص1ج، 1393 پژوهان، (گروهی از تاریخاست منابع 

و متبـادر بـه ذهـن از     یرا متفاهم عرفیده است؟ زکرفن شدن شهدا را به خبر اضافه ک خوارزمیچرا 

رده، کـ فـن  کان را شـ یابتدا ا اسد بنیشهدا،  يها غارت لباس سبب بهه کآن است  مخنف ابودر خبر » دفن«

از  یـک  چیه در هـ کـ   است ن مطلب آنیباشند. شاهد بر ا ردهکدفنشان گاه  آنسپس بر آنان نماز گزارده و 

ح یز تصـر یبه نماز ن ،فنکر از یه غکاست  یاز نماز بر شهدا وجود ندارد و تنها خوارزم یمنابع عامه سخن

گـر  یبه نماز خواندن بر شهدا بـر د  اسد بنی زیرا؛ است یرفتنیبر شهدا پذ اسد بنیرده است. نماز گزاردن ک

ـ بـه ا  سعد عمر ،). افزون بر آن631ص ،1383 (طبري، ردندک میل عرب افتخار یقبا بـر شـهدا    سـبب ن ی

جبـران   اسـد  بنـی ه کـ دانست  ین میشدگانِ از د ارانش را خارجیو  ه امامکرد کنماز نگزارد و دفنشان ن

 يخبـر تنهـا   نـه  ،اسد بنیفن شدن شهدا توسط کردند. اما دربارة کشان و دفن ندبر آنان نماز گزارد نمودند،

ه ادامـ ه در کـ شـان وجـود دارد   یفن نشـدن ا کاز  يه شواهدکبل ،شود یمشاهده نم یعیو شسنی در منابع 

ردن کـ فن کن اشتباه شده و یفن فرق نگذاشته، گرفتار اکن نماز و یب خوارزمیه کرو ر خواهد شد. ازآنکذ

  نسبت داده است. اسد بنیز به یرا ن

  بخش دوم: منابع شيعي

  كنندگان شهدا دفن

و سایر شـهدا مطالعـه و نقـد و بررسـی      اخبار منابع شیعی دربارة دفن سیدالشهدا ،در این بخش

و  نظـر اسـت   مطمـح تا قرن هفـتم بیشـتر    شده  نگاشته هاي و مقتل ها در این پژوهش، منبع شود. می

و  ،ویژه از عصر صفوي به بعـد  منابع و فراوانی آثار عاشورایی، به گسترة بیش از هزار سالۀ سبب به

از تاریخی به اعتقادي در قرن یازدهم، منابعِ این بخـش در سـه    دفن اماممسئلۀ  ردکنیز تغییر روی
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قـرن   .3 ؛قرن هفتم تا یـازدهم  .2 ؛قرن سوم تا هفتم .1: است محور زمانی بدین شرح بررسی شده

  یازدهم تا عصر حاضر.

  . از قرن سوم تا هفتم۱

 حسـین  دفن امام تگریاکتا قرن هفتم ح يها نگاشته ارات، مناقب و مقتلی، زیخیاعم از تار ،یعیمنابع ش

  هستند. اسد بنیتوسط  ایشان ارانیو 

  یخیتار .الف

ـ ارانش را یـ و  نیبودند، حسـ  اسد بنیلۀ یغاضر از قب یاز بن یه گروهک ،هیغاضر ی: اهالمسعودي. 1  کی

  ).63، ص3ج، ق1409 ،يسپردند(مسعود كبه خا ،ز پس از شهادترو

 نیحسـ  يه بودند، به سوین غاضرکه ساک ،اسد بنیاز  یبازگشت، گروه سعد عمر: چون شیخ مفید. 2

 ردنـد کقبـرش دفـن    ینـون ک يرا در جـا  نیسـپس حسـ   ،ارانش آمدند و بر آنان نماز خواندندیو 

  ).114، ص2ج، ق1413 د،ی(مف

  ).470، ص1ج، ق1417 ،ی(طبرس ده استکررا نقل  شیخ مفیدن عبارات ی: عطبرسی. 3

ربال کـ رفتند. به  یرده مکوچ کاسد  یاز بن یربال، قومکرد از کرحلت  سعد عمر: چون عمادالدین طبري. 4

ل عـرب فخـر آوردنـد    یبر قبا اسد بنیردند و کرا تنها دفن  نیدند. امام حسیدند و آن حالت دیرس

  ).631، ص1383،ي(طبر میردکو اصحاب او  م و دفن امامیردک نیحسه ما نماز بر ک

ـ ا یخیاز اخبار تـار  حل بحثه خبر مکآن سبب بهاما  ،است یخیـ تار یالمک یتابک امل بهاییکهرچند  ن ی

  .شمار آمد به یخینجا از آثار تاریتاب است، در اک

  اراتیز .ب

معروف است، از قول حضرت  »حدیث زائده«ه به ک ،تاب، ضمن حدیثی طوالنیکدر این  ؛امل الزیاراتک. 1

ه فراعنـه و  کـ  ،ده است: خداوند متعال از گروهی از این امتن آورچنی خطاب به امام سجاد زینب

ه کعهد و پیمان گرفته  هستندها معروف  ولی در میان اهل آسمان ،شناسند اران این امت آنها را نمیک ستم

ند. در جاي دیگري از ایـن  نمایند و آنها را دفن کنآلود را جمع  ي خونها نده و این بدنکاین اعضاي پرا

آمده اسـت:   نیز شهرت دارد، از قول جبرئیلِ امین خطاب به رسول خدا »حدیث ام ایمن«ه به ک ،خبر

ها با گفتار  شناسند و در آن خون فار آنها را نمیکه کانگیزد  سپس خداوند تعالی قومی از امت تو را برمی

۸۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

اي براي قبر  نند و نشانهک هاي آنها را دفن می اند. پس آن گروه از امت تو بدن نشده کمل و نیت شریو ع

  ).260، صق1356 قولویه، (ابن ردکدر آن بیابان بپا خواهند  سیدالشهدا

خطـاب بـه    ،بخشی از زیارت منسـوب بـه ناحیـۀ مقدسـه     ؛ در این کتاب، به نقل ازبیرکالمزار ال. 2

 ردنـد کاسـد) او را دفـن    (بنـی  اهـل روسـتا  آنکـه   سالم بـر «: آمده است داسیدالشهحضرت 

  ).499، صق1419 مشهدي، (ابن

  مقتل .ج

ـ ب اسـد  بنـی از  یربال فاصله گرفـت، گروهـ  کاز  سعد ابن: چون طاووس  سیدبن. 1 رون آمدنـد و بـر آن   ی

 سـپردند  كبـه خـا   ،نون هسـتند که اک یین جایآلود نماز خواندند و آنها را در هم خون كپا يرهاکیپ

  ).190، صق1425 طاووس، (ابن

آنـان را بـه    ،شـهدا  يرهـا کیآمدند و پس از نماز بر پ اسد بنیربال، کاز  سعد عمر: پس از رفتن نما ابن. 2

  ).85، صق1406 نما، (ابن سپردند كخا

  مناقب .د

ت در پس از شـهاد روز  کیارانش را یو  نیر حسکیاسد، پ یلۀ بنیه از قبینان غاضرک: ساشهرآشوب ابن

  ).113، ص4ج، ق1379 آشوب، شهر (ابن سپردند كبه خا طف

ه کـ ربال کـ  يهـا  یکـ ین نزدکانِ سـا یهودیدفن اجساد شهدا توسط  بارةدر امل بهاییکف یاز خبر ضع

ه دفـن  ک اند نظر داشته اتفاق ن مطلبیبر ا یخیرد تارکی) همۀ منابع با رو631، ص1383 ،ي(طبر میبگذر

ـ باره م نیدر ا یبوده و اختالف اسد بنیتوسط  ارانشیو  امام شـود. عـدم اشـارة     یان آنهـا مشـاهده نمـ   ی

ـ برانگ دفن پـدر تأمـل   يبرا به لزوم حضور امام سجاد مجلسی علّامهش از یعه تا پیبزرگان ش ز اسـت!  ی

تقـاد  بـه اع  یعیلّم شکمت عنوان به شیخ مفیده شود جا داشت انگ به موضوع دفن امام یالمکاگر از منظر 

 ؛نـد کاشـاره   اسـد  بنـی ل خبـر  یـ در ذ يز هر امام توسط امام بعـد یمذهب دربارة لزوم تجه يعلما یبرخ

تاب و نـه  کن یاما نه در ا .)355، ص1ج، ق1413 د،ی(مف ه استکردار را کن یه در موارد مشابه، اک هچنان

  ندارد. يا اشاره به حضور امام سجاد ،گر آثارشیدر د

  ازدهمي. از قرن هفتم تا ۲

رد کـ یبـا حفـظ رو   ،انـد  ش را از منـابع دورة قبـل گرفتـه   یه اخبار خوک ،زین دوره نیشده در ا آثار نگاشته

  اند. ردهک یمعرف انشای ارانیو  حسین نندگان امامک را دفن اسد بنی ،یخیتار
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  یخیتار الف.

 سرزمین دفن کردنـد ه اجساد شهدا را در آن اهل قریۀ غاضری سعد  عمربناز مراجعت  پس: میرخواند. 1

  ).169، ص3ج، 1339 رخواند،ی(م

کـه مطـاف    ،ه اجساد شـهدا را هـم در آن سـرزمین   ، اهل قریۀ غاضریعمراز مراجعت  پس: خواندمیر. 2

  ).57، ص2ج، 1380 ر،ی(خواندم دفن کردند ،ساکنان سپهر برین است

  مقتل .ب

 ،ي(حـائر  آنان را بـه خـاك سـپردند    ،زاردهبر شهدا نماز گ اسد بنیه از : اهل غاضریطالب ابی محمدبن. 1

  ).326، ص2ج ،ق1418

 ردنـد کشان نماز گزاردند و در آن حربگاه دفـن  یبر ا ،ز نمودهیه ابدان شهدا را تجهی: اهل غاضراشفیک. 2

  ).452، ص1382 ،یاشفک(

 نمودنـد  دفنشان ،بر آنان نماز گزارده ،را کفن کرده اصحاب حسین اسد بنیاز  غاضریه: اهل طُریحی. 3

  ).456، صق1412 ،یحی(طر

  مناقب و معجزات ج.

هـاي طـاهر و    آمدنـد و بـر آن بـدن    اسـد  بنیگروهی از  ،از کربال رفت سعد ابن ی: وقتهاشم بحرانی سید

  ).121، ص4ج، تا یب ،ی(بحران آنان را در محل کنونی قبرشان دفن کردند ،آغشته به خون نماز خوانده

بـه موضـوع دفـن     یعیرد منـابع شـ  کـ یدهـد رو  یبعِ دورة قبـل نشـان مـ   ن دوره با منایآثار ا یهمراه

  است. یخیتار يردکیرو ،ازدهمیتا قرن  دالشهدایس

  ازدهم تا عصر حاضري. از قرن ۳

د اسـت.  یـ شدن آن بـه عقا  کیخ و نزدیاز تار دالشهدایازدهم آغاز فاصله گرفتن موضوع دفن سیقرن 

ر شـهدا بـه   یو سـا  دربـارة دفـن امـام    یعیم شـ دار منابع متقپس از نقل اخب مجلسی علّامه ،ن قرنیدر ا

نـد.  ک یر از امام دفن نمـ یامام را به غ ،ن بود، اما درواقعیبه حسب ظاهر چن«فرموده است:  ،اسد بنی دست

» ردکـ ر شـهدا را دفـن   یه سـا کـ ر آن حضـرت و بل به اعجاز امامت آمد و جسد مطه نیالعابد نیامام ز

  ).696، ص1382 ،ی(مجلس

ـ   یالمـ ک يردکـ یرو العیون جالءدر  علّامهه چرا کست یوشن نر  االنـوار  بحـار در مقتـل   یداشـته ول

ل کرا شـ  علّامـه تواند نظر  یه مک یثیدارد. احاد یخیتار يردکی) رو107و 62، ص45ج ،1363 ،ی(مجلس

۸۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

غسـله اال  ی االمـام ال «؛ )463، ص1348 ،یشـ ک»(امر االمام اال امام مثلـه  یلیال« :داده باشد، عبارت است از

 ي) و شـمار 139، صق1390 ،ی(طوسـ  »یاال الوص  یالوص یلیال«؛ )286، ص2ج، 1387 ،ینیلک( »االمام

ـ احاد مجلسـی  علّامـه  ،ان شده است. در واقعیعه بیش یثیه در مجامع حدکات یل رواین قبیگر از اید ث ی

ر کـ یربال حاضر شده و پکدر  امام سجاد یستیه باکجه گرفته یرده و نتک ياربردک، را باره نیموجود در ا

ـ کـ  ياربردکـ  رده باشـد. نمونـۀ  کـ ر پدر را دفن مطه  یبرخـ  يدر انشـا  تـوان  یرا مـ  ياخبـار  نیردن چن

 اخبـار سـبب شـده   گونـه   نیردن اک ياربردکرد. ک) مشاهده 291، صق1419 ،يمشهد (ابن ها نامه ارتیز

ـ تغ ياعتقـاد  يا به مسـئله  یخیفاق تارات کیاز  دالشهدایتا موضوع دفن س است ابـد و در مرحلـۀ   ی ریی

ه کـ اي قابل اثبات است  ، حادثهیخیاز نظرگاه تار که درحالی ،ه گرددئخ ارایل تارکبعد، همان اعتقاد در ش

 حسـین  دفـن امـام   یمتـول  بـارة م درکـ  ، دستعلّامهرش سخن یباشد و با پذ یخیتار يها فهؤلم يدارا

  افت.یواهد خ یالمکخ خارج شده، جنبۀ یله، از حوزة تارئمس

 المی به آغاز امامت امام رضاکریشۀ تاریخی این بحث      و سـرپیچی واقفیـه از قبـول والیـت

ویـژه امـام    بـه  ،برخی سران واقفیه با نقل روایاتی از امامـان پیشـین   ،آن دوره گردد. در ایشان بازمی

ر امـر  دا سـی عهـده  کداشتند: جـز امـام بعـدي     ) اظهار می105، ص1ج ق،1378 (صدوق، صادق

بـه هنگـام شـهادت پـدر در      شود. حضور امام رضا فن، نماز، دفن) امام قبل نمیک(غسل،  تجهیزِ

ه کـ استفاده از همان روایـاتی   اي شد تا بزرگان واقفیه با سوء بهانه ،مدینه و عدم حضورش در بغداد

عیان را بـه  بسـیاري از شـی   ،جانشینی آن حضرت را زیرسؤال برده ،بود مجلسی علّامهرد کمنشأ روی

 توسـط امـام رضـا    اظمکـ . وجود اخباري دربارة تجهیـز امـام   کندجذب خود  بیندازد واشتباه 

) و باقی بودن فرقۀ واقفیه تا قرن چهارم و بیان این شبهه از سوي آنها، سـبب شـد   102، ص(همان

دسـت  برخی علماي متقدمِ شیعه معتقد به آمدن آن حضرت از مدینه بـه بغـداد و تجهیـز پـدر بـه      

، ). با این حال، چنـین تعبیـري دربـارة دفـن سیدالشـهدا     137، صق1390 (طوسی، ایشان شوند

  قابل رصد است. مجلسی علّامهنخستین بار در قرن یازدهم و از جانب 

مسـتقل   ياوکـ ازمنـد وا یه نکث، ین نوع احادیا گوناگون يایق دربارة مفهوم و زواینظر از تحق صرف

 مجلسـی  علّامـه  يو معنـو  یگاه علمـ یرسد عظمت، جاللت قدر و جا یر مگر است، به نظید یدر فرصت

ـ از عقا یکـ ی عنـوان  بـه عه یشتر بزرگان شیان بیشان تا به امروز در میسخن ا است سبب شده د مـذهب  ی

و برخـی عالمـان همسـو بـا      است باره حاصل نشده نیدر ا یابد. البته اجماع و اتفاقیرواج  ،رفته شدهیپذ

ـ از روا يگری، برداشت دعلّامهن شیعه تا قبل از باور بیشتر بزرگا  ،ی(قمـ  دارنـد  علّامـه ات مـورد اسـتناد   ی
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اوان معاصـر  کـ  ثیحد یبرخ ،انین می). در ا373، ص7ج، ـ ب  ق1417 ،يغرو یوسفی؛ 346، ص1385

 علّامـه که خاسـتگاه سـخن    را ان اخبار تاریخی و احادیثییه وجه جمع، تعارض موجود مئبرآنند تا با ارا

  ).437، ص7ج، 1388 ،شهري محمدي ري( ندیرفع نما ،است سیمجل

تـا بـه    مجلسـی  علّامـه پس از  ییرد آثار عاشوراکیگفته، رو شیدر هر صورت و با توجه به مطالب پ

  م است:یامروز به سه دسته قابل تقس

و  امـام  ندگانکن دفن عنوان بهرا  اسد بنی، علّامهش از یه همسو با منابعِ پک يآثار: رد تاریخیک. رویالف

 قمقام زخّـار اند.  اوردهیان نیدفن پدر به م يبرا از لزوم حضور امام سجاد یرده و سخنک ییارانش معرف

ـ  الشـیعه  أعیان)، 219، صق1419 ،ي(سماو العین إبصار )،553، ص1386معتمدالدوله، ( ، ق1403 ن،ی(ام

)، 511، ص1387 ،یی(صـفا  هداتاریخ سیدالش)، 152، صم1996 ن،ی(ام األشجان  لواعج )،613، ص1ج

، 3ج، ق1410 ،يرگ(عســ المدرســتین  معــالم)، 224، ص2ج، ق1415 ،ي(محمــود المصــطفین عبــرات

  ن دسته هستند.ی) از ا191، ص6ج، ـ ب ق1417 ،يغرو یوسفی( االسالمی التاریخ ۀموسوع) و 153ص

ـ  اند، ردهکعه را نقل یش ، اخبار منابع متقدممجلسی علّامهه همچون ک ییها تابک: المیکرد ک. رویب  یول

توجه داشـته و بـه آن اشـاره     يمسئلۀ اعتقاد کی عنوان بهدفن پدر  يبرا نار آن به آمدن امام سجادکدر 

ـ یا (قزوالزهـر   تظلّـم  يها تابکاند.  نموده ، 3ــ 4ج، 1387 (سـپهر،  ناسـخ التـواریخ  )، 402، ص1388 ،ین

 االمــام)، 931، ص1ج، 1387 ،ی(قمــ مــالمنتهــی اآل)، 345، ص1385 ،ی(قمــ نفــس المهمــوم)، 33ص

، 1388 ،شـهري  محمـدي ري ( دانشنامۀ امام حسـین )، 371، صق1415 ،ینی(قزو و اصحابه الحسین 

ـ ) در ا900، ص1ج، 1393 پژوهان، خیاز تار ی(گروه مقتل جامع سیدالشهدا) و 436، ص7ج ن دسـته  ی

  رند.یگ یقرار م

 علّامـه رده و بـه نقـل سـخن    کز یباره پره نیح در ایر صراز اظهارنظ مقتل جامعه کاست  الزم به ذکر

وه یرده است. شـ کبسنده  ،گرید ياز سو شعرانی علّامهو ارجاع مخاطب به نقد و نظر  ،سو یکاز  مجلسی

ـ تـاب در ا کدهد مؤلفان  ینشان م مقتل جامعو اهداف نگارش  ه بـا  کـ  ،مـوارد مشـابه   یو برخـ  زمینـه ن ی

ند، مخاطب را بـه نظرگـاه مخـالف ارجـاع     کش را ابراز یخو یقیظر تحقه نکآن یهستند، ب مواجه یشهرت

  رد.یتاب در شمار دستۀ نخست قرار گکن یرو، جا دارد ا نیدهد. ازا یم

، خبـرِ  ان لـزوم حضـور امـام سـجاد    یـ و ب یه عالوه بر نقل منـابع اصـل  ک يآثار: رد داستانیک. رویج

 انـد  ردهکـ ر کـ ر شـهدا ذ یت دفن پدر و سـا یفیکبال، رکرا شامل زمان آمدن آن حضرت به  يا گونه داستان

از  ياریثرت نقـل داسـتان مزبـور در بسـ    ک). 452، صتا یب ،ي: دربندكر. ،ات خبریاز جزئ یآگاه ي(برا

۸۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ن ینۀ چنـ یشینون سبب شهرت فراوان و رواج آن شده است. پکزدهم تا یاز قرن س ییعاشورا يها نگاشته

ن ناقـل  ینخسـت  عنوان به دربنديرود.  ی) فراتر نم1286(م  دربنديشتۀ نگا ،الشهاده اسرار تابکاز  یداستان

رده کـ استناد  مجلسی علّامهاز شاگردان  جزائري اهللا سیدنعمتمنسوب به  العلم  ۀمدینتاب کن مطلب، به یا

ـ ن آقابزرگست و ین جزایريفات ین کتابی در شمار تألیه چنک روست ازآن» منسوب«اربرد واژة کاست.  ز ی

ه کـ تـر آن  ). مهـم 226، ص10ج، ق1403ن،ی؛ امـ 419، ص12ج، ق1418 ،ی(سبحان رده استکاد نیاز آن 

 يرده اسـت. افـراد  کـ از اشخاصِ مورد اعتمادش نقـل   یده و داستان را شفاهیتاب را ندک فاضلِ دربندي

گـران  یل از دکن شـ یز خبر را به همـ یآنان نبسا  چهاست و  معلومن شا یه نه نام آنان و نه منابع اطالعاتک

ن گزارش بـا فـرض   یا .ستیچ دربنديار ثقه بودن در نگاه یست معیروشن ن ،نیده باشند. افزون بر ایشن

ـ از نداشـتن سـند و ن   یپوشـ  ، چشـم جزایـري تاب بـه  ک، صحت انتساب یالمکرش اصلِ یپذ ز تسـامح  ی

ـ ا یـی سـت (چرا یرش نی) باز هم قابـل پـذ  871، ص1386 ،يرجندی(ب فیدر نقل اخبار ضع جزایري ن ی

ـ  يهـا  تـاب کدر  ،الشـهاده  اسـرار از  پـس ن داستان یا .خبر خواهد آمد) یمطلب در قسمت بررس  ۀالدمع

 السـبطین  معـالی )، 872، ص1386 ،يرجنـد ی(ب احمـر   بریـت ک)، 14، ص5ج، ق1409 ،ی(بهبهان بهکالسا 

، ق1426 (مقـرم،  مقـرّم   مقتـل )، 345، صق1402،ی(زنجـان  الدارین  ۀوسیل)، 486، صق1423 ،ي(حـائر 

)، 404، ص1387 منفـرد،  ي(نظر ربالکواقعۀ )، 467، صق1405 بحرالعلوم، آل( بحرالعلوم  مقتل)، 335ص

ـ مـع الر )، 230، ص1386 (صـدر،  پیشواي شـهیدان  ، 5ج، 1386 سـندگان، یاز نو ی(جمعـ  ب الحسـینی ک

ر از گـ ید ياری) و بس295، ص2ج، 1381 سندگان،یاز نو ی(جمع دة باقرالعلومکمقتل پژوهش)، 142ص

 الشـهاده  اسـرار آنهـا بـه    ه منبـع همـۀ  کـ در عصر حاضر نقل شـده   دالشهدایشده دربارة س آثار نگاشته

 يبـرا  یسـاختگ  یا نـام یـ د و یتـابِ سـ  ک يداری، نشان از عدم پادربنديبه  يگردد. ارجاع آثار بعد یم بر

 ییهـا  تابکز یو ن علّامه، آثار هعلّامش از یدر منابع پتنها  نهن گزارش یدار نشان دادن داستان است. ا نهیشیپ

ماننـد   یبزرگـان  بلکـه س نشـده،  ک) مـنع مجلسـی  علّامـه از شـاگردانِ   بحرانی(نگاشتۀ  عوالم العلوممانند 

بر ساختن خبر پـس از   يدیکتأ اینه کاند  ردهکز یگران از نقل آن پرهیو د سیدمحسن امین، محدث قمی

دربـارة خاسـتگاه،    بلکـه ، امدن امـام سـجاد  یا نین سخن نه دربارة اصل آمد است. مجلسی علّامهعصر 

ه کـ بزرگـان،   یرده است. سخن برخک ییخودنما علّامهه پس از کاست  ینه و صحت و سقم داستانیشیپ

ربال کـ  شـده در حادثـۀ   سـاخته  يهـا  ر شـهدا، از دروغ یدفن پدر و سا يرا برا قصۀ حضور امام سجاد

 ن،ی(امـ  ياصـل اعتقـاد   کیـ  ینـه نفـ   ،در دوران معاصر استمشهور  یند، ناظر به داستان ساختگندا یم

  ).36، ص1371
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) داسـتان  872، ص1386 ،بیرجنـدي ( بیرجنـدي ماننـد   یگرچـه برخـ  »: ةاسرارالشهاد«بررسی خبر  .1

و  رسد ضـعف  ی، اما به نظر ماست دانسته گر اخبار معتبریر با دیاخبار و نامغا یشده را همسو با برخ نقل

  مانند: ؛ نکاتین خبر شده استاز آن توسط ناقال ییها ر قسمتییا تغی، سبب حذف ار در آنکتناقض آش

سـخن   با امـام  »ا أبتاهی«با خطاب  بارن یچند ،ربال و مشاهدة بدن پدرکپس از آمدن به  . امام سجاد1

  د!کن یحضرت خواستند خود را معرف آن و از ندشان را نشناختیا اسد بنی ،ن حالی. با اندگفت

ـ ا رسـالت داسـتان تنهـا ب   یوجود ندارد! گو اسد بنیا ی از نماز گزاردن بر شهدا توسط امام ینسخ. 2 ان ی

  دفن شهداست.

ر شـهدا و دفـن او همـراه    یبـه سـا   مظاهر  بن حبیبدربارة ملحق نمودن  از فرمان امام سجاد اسد بنی. 3

  د!ینما یب میهام عجتن ایه اکاند  ردهک یچیآنان سرپ

، 1383 ،ي(طبـر  داننـد  یقبـر او مـ   یکنـون ان کـ اش و در م لهیرا توسط قب حره دفن ک یع. برخالف مناب4

ه کـ گر شهدا داشـتند  ینار دکرا در  يو دفن و حرقصد انتقال بدن  اسد بنین خبر، یۀ ایپا ) بر631ص

ا یـ ردنـد. گو ک را در همـان محـل دفـن    ي، وایشانو به فرمان  ندمواجه شد با مخالفت امام سجاد

در  یسـت یب شده بود، نباکه مرتک یگناه سبب به حره کند کن وانمود یچن است خبر خواسته سازندة

 سـبب  بـه  یتوسط برخ يلعن و یو حت حرارت یز كن سخن ترید ایگر شهدا دفن شود! مؤینار دک

ـ  ،يری(جزااست  دالشهداین به قبول توبۀ او از جانب سیقیعدم  درسـت در   .)263، ص3ج، تـا  یب

رش یدگاه و اثبـات پـذ  یـ ن دیـ ر اییتغ يسازندة خبر برا است، ن خبر ساخته شدهیه اک يا همان دوره

ـ  «د: یـ گو یگونه سخن م نیا ير وکیخطاب به پ ، از زبان امام سجادحرتوبۀ  و زاد  کقبـل اهللا توبت

  ).453، صتا یب ،ي(دربند »اهللا رسول أمام ابن کنفس کببذل کسعادت یف

پذیرفتنی است. ولی در خبـر،   به دست امام سجاد ر سیدالشهداکپیدفن  و تجهیز ،. بنابر اصل5

ه علـت آن نشـان دادن جایگـاه واالي    کنیز به ایشان نسبت داده شده  ابوالفضل حضرت دفن

  علمدار نینواست.

ـ بـا واقف  ه در خبرِ احتجاج امام رضاکگونه  همان حضور امام سجاد ،نیقی . به6  ،یشـ ک( ه هـم آمـده  ی

ـ ن مجلسی علّامهو  )463، ص1348 ـ ) در نها696، ص1382 ،ی(مجلسـ  ز بـه آن اشـاره داشـت   ی ت ی

دربارة مالقـات بـا آن حضـرت     اسد بنیاز  يخبر سبب، نیهم هبود. ب یتیامن نکاتت یو رعا یپنهان

و سـپس بـه    کردنـد  یخود را معرفـ  یراحت به امام سجاد ،ن خبریدر منابع نقل نشده است. اما در ا

  !ندد شدیناپد اسد بنیچشمان  يز جلوا ییآسا ل معجزهکش

۹۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ـ ذ نکاترسد  یبه نظر م»: اسرارالشهاده«علل مقبولیت خبر  .2 ن انگـار   ل سـبب اسـتقبال فـراوان مقتـل    ی

 يا نهیشـ یدارد و نـه پ  يه نـه منبـع معتبـر   ک باشد یبه نقل داستان ییش گستردة آثار عاشورایمتأخر و گرا

  آن متصور است: يزدهم برایفراتر از قرن س

  ؛اسد بنی. قابل جمع بودن و عدم تعارض داستان با خبر حضور 1

بـه مـدت سـه روز و     كخا يماندن شهدا بر رو یمثلِ باق ؛باال یو احساس یعاطف يها . دارا بودن جنبه2

توسط امـام   حسین امام يدة گلویبر يها دن رگید، بوسیها در اثر تابش نور خورش ر رنگ بدنییتغ

ـ آوردن بور يبرا اسد بنیاز  جاد، درخواست امام سسجاد ر کـ یقطعـه بـودن پ   ا بـه علـت قطعـه   ی

  پدر؛قبر مطهر  يبر رو دالشهدایس یتشنگ بارةبا انگشت در يا و نوشتن جمله پدرشان

ـ بور يبـر رو  حسـین  مانند مشاهده شدن بدن امام ؛ن داستانیاخبار در ا یبرخ ي. محتوا3 ا در عصـر  ی

دفـن پـدر و    يبـرا  )، اعتقاد به لزوم آمـدن امـام سـجاد   327، صق1414 ،ی(طوس یل عباسکمتو

ـ  (شبر، ربالکشان به یآمدن ا بارةشده در ات نقلیروا یبرخ ه قبـر  کـ  ي) و اخبـار 216، ص2ج، تـا  یب

ـ (مف انـد  ن قبر به آن حضرت دانسـته یتر کیو نزد حسین امام ين پاییرا پا برکا یعلحضرت   د،ی

  ؛)326ص ،ق1356 ه،یقولو ؛ ابن114، ص2ج، ق1413

ـ فیک دربـارة م داستان، فقدان خبر در منابع متقدن یر اکن علت عالقۀ منابع به ذیتر ن و مهمیتر ی. اصل4 ت ی

 يمقتـل بـرا   يهـا  تـاب کدر  ين خبـر یاز به وجود چنیر شهدا و احساس نیو سا حسین دفن امام

  است. امام سجادآمدن بارة در مجلسی علّامهژه پس از رواجِ نظر یو ربال، بهک حادثۀ يبازساز

آن امـام   ۀیـ و بـر پا  یالمک، ییشتر آثار عاشورایرد بکیتا زمان حاضر، رو مجلسی علّامه ن، از عصریبنابرا

گران مربوط به دفن اسـت،  یو د مجلسی علّامهان یبوده است. هرچند ب دالشهدایدفن س یمتولّ سجاد

ـ ن اسـد  بنـی هم خوانده باشد، گرچـه   ر پدر نمازکیبر پ د امام سجادیبا ،شانیاما بر اساس نظر ا ز نمـاز  ی

  باشند. گزارده

ه کـ در منابع خاصه و عامه وجـود دارد   يه اخبارک است د آنینما یم يه اشارة به آن ضرورک یمطلب

ن یشهدا و همچنـ  يسپار كشان در هنگام خایا حضور ایو  به دست رسول خدا حسین از دفن امام

 ،ی(طوسـ  دهنـد  یدرنگ خبـر مـ  یبوتران سـف کده شدن یز دیو ن آماده شدن قبور شهدا توسط آن حضرت

ن یـ ه اکـ ). بـا آن 113، ص4ج، ق1379 آشـوب،  شهر ابن ؛319، صق1403د،ی؛ مف315و 90، صق1414

 یننـدة امـور بـاطن   ک انیب و بیمربوط به عالم غ ،گمان یفراوان دارند، اما ب ییو روا یدات قرآنییات تأیروا

  پژوهش خارج است. این وةیه از قلمرو موضوع و شکهستند 
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ـ  کـ  نیالحسـ  بن عبداهللا یکی :دفن نشدند اسد بنیاز شهدا توسط  تنه دو کگر آنیمطلب د  ۀه بـه گفت

 ،)301، ص2ج، ق1403 ،یطبرســ ؛37، ص2ج، ق1423،یخــوارزم ؛115، ص5ج ، ق1411( اعــثم ابــن

ـ  یعقـوبی  ۀرد. اما به گفتکرا دفن  يو نیامام حس ، 2ج، ق1413( مفیـد  شـیخ  ) و245، ص2ج، تـا  ی(ب

تنهـا   عبـداهللا ، اعـثم  ابنرش سخن یر شهدا قرار داد. با پذینار ساکرا  او ربدن مطه سجاد امام ،)108ص

 مـادرش  ،یه بـه گفتـۀ برخـ   کاست  ریاحی یزید بن حر يگری. داست سجاد شده توسط امام د دفنیشه

ـ  لـه یح، افراد قبی) و بنابر نقل صح337، صق1426 (مقرم، وفـه حضـور   که در سـپاه  کـ  ،میتمـ  یاش از بن

 یکنـون ان کـ و در م کردنـد  ان شهدا خـارج یدن سرها، بدن او را از میها و بر ش از غارت لباسیپ ،داشتند

). فاصـلۀ  220، صق1419 ،يسـماو  ؛631، ص1383، يطبـر  ؛337، ص(همان سپردند كقبرش، به خا

 ؛631، ص1383 ،ي(طبـر یسـخنِ برخ  ،نیبنابرا .لومتر استیکهفت  دالشهدایقبر حر با مزار س ینونک

ر و ینقدپـذ  ،اند دانسته يدن ویانِ به شهادت رسکرا م حرقبر  ینونکه محل ک) 931، ص1ج، 1387 ،یقم

  ح است.یصح ینونکبه محل  ير وکیانتقال پ

  زمان دفن شهدا

رده، زمان دفن را نیز شامل شده است. منـابع  کردي از چارچوب عامالن دفن عبور کتطور روی

دفن شهدا را عصر یازدهم و آثار عاشورایی نگاشته  ،ردي تاریخیکی تا قرن یازدهم با رویشیع

دوازدهـم   روز المی و داستانی زمان دفن را عصـر کرد کنون با دو رویکشده از قرن یازدهم تا 

  دانند. می

  يخيرد تاركيرو .الف

ـ ک ،شهرآشوب ابنو  مسعوديخبر  شهادتشـان سـخن   روز پـس از   که به صراحت از دفن شهدا ی

 ،بنـابراین  .ردکـ  كربال را تـر کـ پس از زوال ظهر یازدهم  سعد عمر که گذشت. گفته شد ،بود گفته

 عمراز فاصله گرفتن  پساز خروج یا  پسدفن در عصر یازدهم بوده است. چند منبع معتبر دفن را 

و خروج بالفاصـله و بـا   دارد  یدر اینجا مفهوم وسیع» بعد«لمۀ کاند. استفاده از  ربال نوشتهکاز  سعد

ار کـ ه چنین تعبیري بـه  کسانی کزیرا  ؛شود. اما مقصود همان عصر یازدهم است فاصله را شامل می

 ؛189، صق1425طـاووس،  (ابـن  اند از زوال یازدهم گفته پسربال را کاز  سعد عمراند، خروج  برده

ایشان ریشه در گـزارش   تعبیر ،افزون بر آن .)83، صق1406 نما، ابن ؛114، ص2ج، ق1413 مفید،

  روز پس از شهادت گفته است. کی را ه وي دفن شهداکدارد  ابومخنف

۹۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

  يالمكرد كيرو .ب

ـ ی( روز سوم شهادت حضـرت  ،انیعیان شین قول در میتر عی. شا1  یدوازدهـم محـرم) اسـت. برخـ     یعن

ژه پـس  یو به ،)224، ص2ج، ق1415 ،ي(محموداو  یومتکو مأموران ح عبیداهللاسد از  یترس بن سبب به

داشتند، امـا سـربازانِ    دالشهدایس ياریم به یتصم اسدي مظاهر بن  حبیبان به درخواست یه اسدکاز آن

و  ،)90، ص5ج، ق1411 اعـثم،  (ابـن  شـدند  ینیوستن آنان به سپاه حسیر و مانع پیبا آنان درگ سعد عمر

د شـمرده  یازدهم را بعیهدا در عصر ان دفن شک، امسعد عمرفاصلۀ آنها تا محل حادثه و زمان خروج نیز 

  ).438، ص7ج ،1388 ،شهري محمدي ري( اند شان در روز دوازدهم شدهیل به دفن ایو قا

رش ی) مطرح شده است. پـذ 934، ص1ج، 1387( محدث قمی ين بار از سویل نخستین تحلیا ایگو

، م حضـور امـام سـجاد   ه به علت عدکبل ،ادشدهیل علشان نه به یه اک استمستلزم آن  یالمکرد کیرو

  د بشمارند.یازدهم بعیرا در عصر  اسد بنیآمدن 

، شـیخ مفیـد  ر یـ را بنـابر تعب یز ؛دوازدهم انجام شده است روز دفن شهدا در عصر ،ن قولیا بر اساس

) و 39، ص2ج، 1393 پژوهـان،  خیاز تـار  ی(گروهـ  ردکـ وفه کران را وارد یدوازدهم اسروز  سعد  عمربن

بـرده شـده و عصـر     عبیـداهللا گـران نـزد   یو د نـب ی، حضرت زبۀ امام سجادپس از خط روي، نیبد

 يا ربال دسـته کـ ، در حسین در روز سوم شهادت امام ،اند. از گذشته تا امروز زندان شده دوازدهم روانۀ

هـا،   لنگ و مـردان بـه دنبـال زن   کل و یشِ دسته، با بیشاپیه زنان پکنند ک یم تکحر »اسد بنیدستۀ «به نام 

ه کـ تـوان حـدس زد    ی). مـ 89، ص1ج، 1386 ،ي(سـنگر  دهنـد  یش میربال را نماک ياجساد شهدا دفن

ه کـ گفته است  شیآن طبق داستان پ يوة اجرایرا شیز ؛ندک ینم ر تجاوزیاخ يها ش از سدهین نمایقدمت ا

  اند. ردهکق یله را به دفن شهدا تشویقدم شده و مردان قب شیپ اسد بنیزنان 

، 1386 ،ی(بلعمـ  مانـده اسـت   ین باقیزم يسه روز رو حسین ه بدن امامکداده ز گزارش ین بلعمی

از  ی(گروهـ  انِ قـرن چهـارم اسـت   یـ رانیان ایـ ن قـول در م یـ وجـود ا  يایگو ي). سخن و712، ص4ج

ت از آن یـ اکح بلعمـی ز خود یان آن دوره و نیرانیشتر ایبودن بسنی ). 900، ص1ج، 1393 پژوهان، خیتار

ـ  ،ردهکـ نبوده است. او به منبعِ خبر اشاره ن یعیش يا دهیبر اساس عقه گفتار او کدارد  ن اسـت  کـ مم یول

ـ ی«از عبارت  يا برداشت ویربال کاز  سعد عمردربارة زمان خروج  دینورينقل  ه کـ  ـ  »و الغـد  کومه ذل

  منشأ سخن او باشد. ـ بحثش گذشت

ه اعتقـاد بـه   کـ بل ،بلعمینه گزارش ادشده و یل یان نه دالیعیان شین قول در میشۀ ایرسد ر یبه نظر م

ه در کـ بل ،ربالکازدهم نه در یو چون آن حضرت در عصر  ،دفن پدر است يبرا لزوم آمدن امام سجاد



   ۹۳ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

د دشـمن بـوده دفـن را در روز دوازدهـم     یران و در معرض محافظت شـد یان قافلۀ اسیوفه، در مکر یمس

د ییـ آن را تأ است ون سخن هماهنگ ی) با ا463، ص1348کشی، ( شّیکه گزارش کژه آنیو به اند، دانسته

و روشـن اسـت    ندربال رفتکز پدر به یتجه يبرا عبیداهللاز زندان  امام سجاد ،را بر اساس آنیز ؛ندک یم

به زنـدان و دور   تیب پس از ورود اهل ووفه زودتر از عصر دوازدهم نبوده کران به زندان یه ورود اسک

خـود را بـه    ،االرض یانه و با طیمخف م مأموران، امام سجادیت مستقد و مراقبیشان از معرض دیشدن ا

 علـت ن یتـر  د مهـم ی. شااند ر شهدا پرداختهیدر دفن سا اسد بنی ییز پدر و راهنمایربال رسانده و به تجهک

فـراوانِ موجـود در آن نسـبت بـه روز      یز، بعـد احساسـ  ین قول پس از اعتقاد به اصل تجهیاستقبال از ا

  ت.ازدهم اسی

 یعنـ یشب پـس از شـهادت،    روز و سه ر منبع، دفن شهدا را سهک) بدون ذ335، صق1426( مقرّم. 2

) یپـاورق  ،326، صق1426 مقـرّم،  ؛153، ص3ج، ق1410 ،يرگ(عس یاست. برخ زدهم دانستهیروز س

د. ت هسـتن کسا ين خبریموجود آن از گزارش چن يها ه چاپکاند  ردهکنقل  اثبات الوصیهن قول را از یا

دوازدهم بـه علـت حضـور     روز را در عصر ان آمدن امام سجادکن قول امیندگان ایرسد گو یبه نظر م

زدهم یدفـن را روز سـ   سـبب،  نیهم هد دانسته و بیبع عبیداهللا يوفه و احضار شدن از سوکان مردم یدر م

ـ اند تـا ن  دهرکزدهم وارد زندان یران را در شب سیه نشان دهد اسکست یدر دست ن ياند. خبر تهگف ازِ بـه  ی

اج بـه زمـان   یـ ربال و دفـن پـدر احت  کـ آمدن به  يبرا م. افزون بر آن، امام سجادیداشته باش ین قولیچن

ـ . گونـد فه بودین وظیقادر به انجام ا ،نکن فرصت ممیمترکو در  ندنداشت يادیز انش یـ ه بکـ  یا داسـتان ی

ان یـ دفـن تـا پا   ياز ابتدا ام سجادام ،بر اساس آن زیرا ؛شده است ین برداشتیچن یعلت اصل ،گذشت

ـ  یـ است و چون بـه وجودآورنـدگان ا   یتوجه ه زمان قابلکبوده  اسد بنیهمراه  ،آن ن تصـور  ین قـول چن

 انـد  دانسـته  یداشته، دفن شهدا را در عصـر دوازدهـم منتفـ    يشتریاز به وقت بیه آن حضرت نکاند  ردهک

  ).144، ص5ج، 1386 سندگان،یاز نو ی(جمع

نوحـه و در   عنـوان  بـه ه کـ ان اسـت  یمنسوب به جنّ يافته شعرین قول یا يه مقاله براک يتنها شاهد

 یا نادرسـت یـ  ینظر از درسـت  ). قطع95، صق1356 ه،یقولو (ابن از آنان نقل شده است دالشهدایس يرثا

 كد پـا ه اجسـا کـ اند  ن باور بودهیبر ا يا عده ،از گذشته :دهد ین خبر نشان میات به جنّ، این ابیانتساب ا

ت نشـئ  ن قول از اعتقاد به لـزوم آمـدن امـام سـجاد    یا ،کش ین مانده است. بیزم يشهدا چند روز رو

عه یدة شـ یـ ن عقیو تـأم  ،شتر، شهرت فـراوان یقدمت ب سبب به، اما دفن در روز سوم شهادت است گرفته

  ح دارد.ین قول ترجیبر ا ،ربالکدر  سجاد دربارة حضور امام

۹۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 روز عقـب انـداختن دفـن شـهدا از عصـر      يبرا یالمکرد کیل رویدال: المیکرد کبررسی ادلّۀ روی

  را:یز ؛است یافکر و نایازدهم به روز دوازدهم نقدپذی

ن به مـدت سـه   یزم يشهدا بر رو كپا يها ماندن بدن ی) باق934، ص1ج، 1387 ،قمی( محدث قمی. 1

  روز را به شهرت نسبت داده است.

  جز شهرت نبوده است. يزیز چیمنبع او نبسا  چهش نبرده و یاز منبع خبر خو ینام بلعمی. 2

 سـعد  عمرفرسخ) و آنان پس از دور شدن  کی قریب( اد نبودهیتا محل حادثه چندان ز اسد بنی. فاصلۀ 3

ز یـ و بـه تجه  برسانندتوانستند خود را به محل واقعه  یم ،نکن زمان ممیمترکو در  یراحت به ،ربالکاز 

ان کـ م یکـ یو نزد یه در همان حـوال کاست  اسد بنی ین سخن محل زندگیبر ا شهدا بپردازند. شاهد

دفـن شـهدا    يبـرا  یوفه و آمـادگ کاز زمان خروج سپاه  یآگاه يجنگ بوده و احتمال انتظار آنان برا

  است. يپس از خروج آنها جد

ن شـهدا و  از دفـ  يریربال به قصد جلوگکدر  سعد عمر ياز سو یا گروهیدربارة گماشتن فرد  ي. خبر4

ده یـ دفـن شـهدا در منـابع د    خـاطر به  عبیداهللا ياز سو اسد بنیا مؤاخذة یاحضار  بارةدر یز گزارشین

از دفـن شـهدا در عصـر روز     اسـد  بنـی ز یـ سـبب پره  زیاد ابناگر ترس از  سوي دیگر،شود. از  ینم

  ن رفتن ترس آنها در روز دوازدهم شده است؟یسبب از ب یازدهم شده، چه عاملی

ارات مـأثور و  یـ گـر ز یۀ مقدسـه و د یارت منسوب به ناحیز ه نکردنو اشار تیب از اهل يود خبر. نب5

زمـان   بـارة در یخیرد تـار کیسه با رویدر مقا یالمکرد کیضعف رو هاي نشانهاز  ،باره نیدر ا رمأثوریغ

  دفن شهداست.

عصر یازدهم بـر   باز هم دفن در ،المی دربارة عامل دفن سیدالشهداکرد ک. با فرض پذیرش روی6

را  المی حضـور امـام سـجاد   کرد کزیرا روی ؛(دوازدهم و سیزدهم) برتري دارد دو قول دیگر

بـراي آن حضـرت    عبیداهللاوفه یا از زندان کآمدن از میان راه  ،اساس براینداند و  اعجازگونه می

د، دربـارة  رکـ یازدهم در متّفق سـاختن سـه روی  روز برتري عصر  ،بنابراین تفاوتی نداشته است.

  ست.زمان دفن شهدا

ن زمـان دفـن، آمـدن    یـی ارِ تعیـ مع ،یخیرد تـار کـ یه طبق روکاست  يته ضرورکن نیتوجه به ا همچنین

رد کـ یدانـد. امـا از منظـر رو    یازدهم مـ ی روز ، حضور آنان را عصریخیه گزارة معتبر تارکاست  اسد بنی

 ،ي؛ مسـعود 463، ص1348 ،یشـ ک( ده بر اساس خبرِ موجوکاست  ، حضور امام سجادكمال ،یالمک

ن الیقـا  ياز سـو  شّـی کاگر گزارشِ  ،نی. بنابرااند ربال رفتهکبه  عبیداهللاشان از زندان ی) ا207، صق1426



   ۹۵ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

را توسـط   دالشـهدا یتوان دفـن س  یم ،رفته نشودیداللت پذ ییز به علت ضعف سند و نارسایاصل تجه

  ازدهم دانست.ی روز و در عصر امام سجاد

  شده دان دفنين شهيآخرن و ياول

نقـل شـد، ایشـان نخسـتین و تنهـا       اصغر علی حضرت دربارة دفن اعثم ابنه از کبر پایۀ گزارشی 

 حضـرت  ه در برخی اخبار و زیارات به محل دفـن کاست. با آن شده توسط سیدالشهدا شهید دفن

ـ    کاشاره شده و او را نزدی حسین در پایین پاي امام برکا علی  انـد  ه پـدر دانسـته  تـرین شـهید ب

سپاري  كان خاکاما اطالع دقیقی از م ،)326، صق1356 قولویه، ابن ؛114، ص2ج، ق1413 (مفید،

و دفـن بـر روي    حسین شیرخواره در دست نیست و آنچه امروزه دربارة ملحق نمودن او به امام

 یافتـه اسـت   هـاي اخیـر شـهرت    دهـه  شود مستند تاریخی یا روایی نداشته و در سینۀ پدر گفته می

  ).379و 95، ص1383 ی،ئطباطباقاضی (

ه کـ نیشده است. ا د دفنین شهیاش، او دوم رهیبه دست عش حرگفته دربارة دفن  شیبر اساس مطالب پ

مورخـان متقـدم    يست. عدم نقـل خبـر از سـو   یازدهم روشن نیا یدهم بوده  روز يو يسپار كزمان خا

رفتن انتسـاب قبـر   یتوانسـت سـبب نپـذ    یمـ  ،ر شهدایسا از يدربارة جدا بودن قبر و شیخ مفیدهمچون 

بـر جـدا بـودن قبـر او از      یتاب دروسش مبنـ کدر  شهید اولاز  یشود. گرچه وجود عبارت يبه و ینونک

ـ اما بهتر است در ا ،)166، ص1379 ،ي(نور شد يۀ شهدا مانع عدم قبول انتساب قبر به ویبق بـاره بـه    نی

ش از نگـارش دروس بـوده و در   یقرن پ کیب یتاب قرکن یف ایرا تألیز ؛استناد شود امل بهاییکعبارت 

 گر شـهدا سـخن گفتـه اسـت    یز جدا بودن قبرش از دیاش و ن رهیتوسط عش حربه صراحت از دفن  ،آن

  ).631، ص1383 ،ي(طبر

 از ده پـس را  ،ابوذر غفاري، غالم جونر کیپ اسد بنیاز پدرش نقل نموده،  ه امام باقرک یتیبنابر روا

ه کـ د یرس یبه مشام م کچون مشهم یخوش يو از بدنش بو بود دیاش سف ه چهرهکافتند ی یروز در حال

ـ ). گذشـته از تنهـا منبـع ا   293، ص2ج، ق1418 ،ي(حـائر  در حق او بود دالشهدایس يتش دعاعل ن ی

امـا  نـدارد،   يچ بعـد یه جوندر حق  امام يه مربوط به قرن دهم است، گرچه استجابت دعاک ،تیروا

بـه   ل به آمدن امام سـجاد یژه اگر قایو به وجود دارد، يد جدیافتن و دفن او پس از ده روز تردی بارةدر

ان شـهدا نباشـد و   یـ در م جـون ن است بدن کم. چگونه ممیشو اسد بنی ییدفن پدر و راهنما يربال براک

ن بود اجسـاد  که ممکتاآنجا ادالشهدیس این در حالی است کهافته باشند؟! یاو را پس از ده روز  اسد بنی

۹۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

شـان را بـه آنجـا    یو ا نـد را مخصوص شهدا قرار داد يا مهیخ حتیو  ندداد یم گر قراریدکینار کشهدا را 

االت سـبب شـده   کن اشیا همی). گو334، صق1426؛ مقرم، 211، صق1397 ،ی(نعمانند ردک یمنتقل م

ت یـ روا ی). برخـ 177، صق1419 ،يسماو( ل دهندیانِ خبر ده روز را به چند روز تقلیراو یبعضاست 

ـ اگـر ا  .)481، ص1386معتمدالدولـه،  ( انـد  ردهکـ نقـل   ،ادشده را بدون اشاره به ضـعف آن ی ت یـ ن روای

  سپرده شده است. كه به خاکاست  يدین شهیآخر جونرفته شود، یپذ

  دفن شهدا يچگونگ

اسـت.   يسـپار  كنمـاز و خـا  فن، کغسل،  عمل، چهار »دفن«از  یه متفاهم عرفکان شد یدر بخش اول ب

. طبـق نظـر   شـود  می یمانده بررس یباق عملدو  ،ن قسمتیو نماز گذشت. در ا يسپار كبحث دربارة خا

 ،اسـاس  بـراین ). 39، ص2ج، ق1419 ،یی( طباطبا فن نداردکبه غسل و  يازیه نکد معریشه ،عهیش يفقها

، 1386 سـندگان، یاز نو یمعـ ج ؛320، صق1426 مقرم، ؛107، صق1412 ،یحی(طر مقاتل یاشارة بعض

ا سـهو  یـ ب آن حضـرت  یان عظمت مصایب يا برای حسین ) به غسل ندادن امامیپاورق، 141، ص5ج

  .اند از از غسل بودهین یشان بیه اکوگرنه روشن است  ،قلم بوده

پـس از غـارت،    ایشـان  ارانیو  امام كر پاکیه پکشود  یاستفاده م ،ها نامه ارتیو ز یخیاز اخبار تار

ـ (مف اسـت  برهنه بـوده   ،يمشـهد  ابـن  ؛174، ص1383 طـاووس،  ابـن  ؛118و  111، ص2جق، 1413 د،ی

ه کـ  است  اند. سؤال آن نداشته یچ پوششیه آنان هکست ین ین معنان سخن بدی). البته ا498، صق1419

ح یبـه وجـوب آن تصـر    ید در صورت نداشتن لبـاس واجـب اسـت؟ جمـاعت    یر شهکیپ کردنفن کا یآ

ر انداختن دفن سـبب  یا به تأخیفن در دسترس نباشد ک). البته اگر 152، ص4ج، ق1417 ،یجف(ن اند ردهک

  ).391، ص1ج، 1371 ،ی(قم د شود، وجوب ساقط استیع شهییتض

در منـابع متقـدم و متـأخر شـیعه و مشـاهدة       اسد بنیفن شدن شهدا به دست کنبود خبر دربارة 

، »تـاریخی «رد کـ هر سـه روی  است باشند سبب شده فن شدهکه کآن شواهدي مبنی بر دفنِ ایشان بی

ی کات ذیل حـا که نکبدانند  فنکسپاري شهدا را بدون  كخا ،هیچ اختالفی بی» داستانی«و » المیک«

  فن نشدن شهداست:کاز 

 ،ي(طبـر  ه در آن تنها نماز و دفـن مطـرح شـده اسـت    کل عرب یگر قبایبر د اسد بنی. خبرِ افتخار 1

و در  دانسـتند  مـی ۀ مباهـات  یرده بودند آن را ماکفن کرسد اگر آنها شهدا را  یم). به نظر 631، ص1383

نـه و زحمـت   ید هزیشـه  72 يبـرا  کـم  دستفن کۀ یرا تهیز ؛ردندک یز اشاره میبه آن ن ،نار نماز و دفنک

  داشتند. هم زة نقل آن رایانگ ،دنکرفن کو در صورت  داشت
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ـ   ه آمـده اسـت: سـالم بـر دفـن     ۀ مقدسـ یـ ارت منسـوب بـه ناح  یاز ز ی. در بخش2  فـن ک یشـدگانِ ب

  ).499، صق1419 ،يمشهد (ابن

 آن فـن نشـدن  کاز  یکه حـا کـ ده یـ ر دیحصـ  يرا بـر رو  حسـین  ر مطهر امامکیپ ابراهیمِ دیزج. 3

 فن شـدن امـام  کتاختن بر بدن مطهر،  اسب سبب به ی). برخ327، صق1414، ی(طوس حضرت است

ن سخن بـا فـراز   ی). البته ا437، ص7ج، 1388 ،شهري محمدي ري( دانند یخود م مفهوم خاص يرا دارا

فـن  کارت، یـ فن نشدن حضـرت در ز که گفته شود: مراد از کمگر آن ،ندارد یارت باال همخوانیادشدة زی

  ر بوده است.، تازاندن اسب بر بدن مطهیفن نشدنکه علت چنان کمصطلح آن است  يشدن به معنا

ـ  اسـد  بنـی اند، علت اسـتفادة   رفتهیرا پذ طوسی شیخ أمالیرد، خبر کیه هر سه روکآن سبب به ا امـام  ی

، 1393 پژوهـان،  خیاز تار ی(گروه ف بوده استیبدن شر ره بشدوارد هاي بیشدت آس ،ایاز بور سجاد

بـن   حـر ز ان دفنِ شهدا جـ کو م ی، چگونگ»یداستان«و » یالمک«رد کی). بنابر دو رویپاورق ،900، ص1ج

  صورت گرفته است. امام سجاد ییارت و راهنماتحت نظ  یزید ریاحی

  گيري جهينت

، زمـان دفـن   اسـد  بنـی ربال بـه دسـت   کدفن شهداي  ،از قرن سوم تا هفتم سنت بر اساس منابع تاریخی اهل

اسـت.   مانـده  امروز باقیبه ي تا تطورهیچ  ه این مطلب بیکفن بوده ک یازدهم و چگونگی دفن بی روز عصر

ردي تـاریخی نسـبت بـه سـه     کـ ها تا قرن یازدهم با روی نگاشته از تاریخی و مقتل اعم زمنابع معتبر شیعی نی

، اسـد  بنـی نظر داشته، دفن را توسـط   كنندگان، زمان دفن و چگونگی دفن با منابع عامه اشتراک موضوع دفن

ویـت  بـا طـرح و تق   ،داننـد. در قـرن یـازدهم    فن میکیازدهم و طریقۀ دفن را بدون  روز زمان دفن را عصر

ه برگرفتـه از  کـ  ،رد از سوي بیشـتر علمـاي شـیعه   کو پذیرش این روی مجلسی علّامهالمی توسط کرد کروی

از زنـدان   امام سـجاد  :نون معتقدندکبسیاري از آثار عاشورایی از آن دوره تا  ،اي روایات شیعی است دسته

هـا   . ایـن نگاشـته  نـد ا هردکـ راهنمایی  را در دفن سایر شهدا اسد بنیربال آمده و ضمن دفن پدر، کبه  عبیداهللا

  دانند. فن میک بی ،رأي با منابع متقدم دوازدهم و چگونگی آن را هم روز زمان دفن را عصر

ه کـ ل گرفـت  کدر درون آن شـ  یداستان يردکیرو ،زدهمیدر قرن س یالمکرد کیزمان با رواج رو هم

ت یـ فیکربال و کـ در  شدن امـام سـجاد   مفصل دربارة حاضر یانِ داستانیب یالمکرد کیتنها فرقش با رو

زود  یلـ یرد مزبـور خ کیگر شهداست. رویو دفن د ییدر شناسا اسد بنی ياریشان و یدفن پدر به دست ا

  .پیدا کردراه  يو از آنجا به مجالس عزادار رواج یافت ییدر آثار عاشورا

۹۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

و  حسـین  امام يسپار كخا یگزارش دربارة چگونگ نبود، يردکین رویچن يریگ لکش یعلت اصل

 يبازسـاز  يبـرا  ين خبـر یبـه چنـ   ياز مجـالس عـزادار  یـ و احسـاس ن  ،سو یکدر منابع از  ایشان ارانی

ن بـاب  یـ ات ایـ بحـث دربـارة روا   یالمک يایگر بوده است. هرچند زواید يدفن شهدا از سو یچگونگ

 علّامـه برداشـت  نار کات در یگر از آن رواید يریاما وجود تفس ،مستقل است یو پژوهش ياوکمحتاج باز

 ه نکـردن دفـن پـدر، اشـار    ايبـر  دربارة حاضر شدن امـام سـجاد   تیب از اهل یتی، نبود روامجلسی

ربال به مـدت سـه روز،   ک كخا يبر رو دالشهدایر مطهر سکیماندن پ یرمأثور به باقیارات مأثور و غیز

شـان  یا ه نکـردن ه و اشـار عیبزرگان ش ياز سو ابومخنفرش خبر یباره، پذ نیدر ا یخیفقدان گزارش تار

ه نشـان از عـدم اتفـاق آنـان دربـارة      کـ  ازدهمیش از قرن یتا پ دفن پدر يبرا به لزوم آمدن امام سجاد

  ح داده شود.یگر ترجیرد دکیبر دو رو یخیرد تارکیرو شده استسبب  ـ ز داردیاصل تجه



   ۹۹ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

  منابع

  .ارصادردبیروت، ، الکامل فی التاریخ، ق1385، محمد بن یر، علیاث ابن

 .داراالضواءبیروت، ، الفتوحق، 1411، اعثم اعثم، احمدبن ابن

 .هیالعلم تبکدارالبیروت، ، الکبري الطبقاتق، 1418، سعد سعد، محمدبن ابن

 قم، علّامه.، طالب مناقب آل ابیق، 1379ی، عل بن آشوب، محمد شهر ابن

 قم، اسوه.ان، یزیتبر ق فارسی، تحقالملهوفق، 1425ی، موس بن یطاووس، عل ابن

 .هیدارالمرتضونجف، ، الزیارات کامل، 1356، محمد بن ه، جعفریقولو ابن

 ی.مؤسسۀ النشراالسالمقم، ، یاصفهان یومیجواد ق قی، تحقالمزارالکبیرق، 1419، ، محمديمشهد ابن

  .يالمهد االمام مدرسۀقم، ، مثیراالحزانق، 1406، نیالد نما، نجم ابن

 .شروهبوشهر، احمد،  ، ترجمۀ جالل آلالۀ التنزیهرس، 1371، ن، محسنیام

  .دارالتعارفبیروت، ، اعیان الشیعهق، 1403، _____	

  .ر للثقافۀ و العلومیداراالمبیروت،  ،لواعج االشجان، 1996، _____	

  .هراءزدارالبیروت، ، الحسین مقتلق، 1405ی، آل بحرالعلوم، محمدتق

 .هیاالسالم مؤسسۀ المعارفقم،  ،مدینۀ المعاجزتا،  ، بی، هاشمیبحران

  .رکدارالفبیروت، ، انساب االشرافق، 1417یی، حی بن ، احمديبالذر

 تهران، کتیبه.، نامۀ طبري تاریخ، 1368، محمد بن ، محمدیبلعم

  .للمطبوعات یمؤسسۀ اعلمبیروت، ، الدمعۀ الساکبه فی احوال النبی و العترة الطاهرهق، 1409، ، محمدباقریبهبهان

 .يروزیصبح پقم، ، کبریت احمر فی شرایط المنبر، 1386، ، محمدباقريرجندیب

 .ت چاپکشرتبریز، ، االنوارالنعمانیهتا،  ، بیاهللا ، نعمتيریجزا

 .نورالسجادقم، ، موسوعۀ الشهاده المعصومین، 1381، سندگانیاز نو یجمع

  .نیتحسقم، ، دینهمن المدینۀ الی الم مع الرکب الحسینی ، 1386، سندگانیاز نو یجمع

  .هیاالسالم دارالمعارف موسسۀقم، ، تسلیۀ المجالسق، 1418، ، محمديحائر

 .البالغ موسسۀبیروت،  ،السبطین معالی ق،1423ي، ، محمدمهديحائر

 .دارصادربیروت، ، معجم البلدان، 1995، عبداهللا بن اقوتی، يحمو

  .يرالهدانواقم، ، الحسین مقتلق، 1423، احمد بن ، موفقیخوارزم

 ، تهران، خیام.تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، 1380، نیالد اثیر، غیخواندم

 ی.منشورات اعلمتهران، ، اسرارالشهاده ،تا ، بی، مالآقايدربند

 ی.ف الرضیشرقم، ، االخبار الطوال، 1368، فهی، ابوحنينورید

۱۰۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 ی.االعلم مؤسسۀبیروت، ، وسیلۀ الدارین فی انصارالحسینق، 1402، می، ابراهیزنجان

 .مؤسسۀ امام صادققم، ، موسوعۀ الطبقات الفقهاءق، 1418، ، جعفریسبحان

 ی.الرض فیشرقم، ، تذکرة الخواصق، 1418، وسفی، يجوز بن سبط

 ی.تابچتهران، ک، ناسخ التواریخ در احواالت حضرت سیدالشهدا، 1387ی، سپهر، محمدتق

  ی.د محالتیدانشگاه شهقم، ، العین فی انصارالحسین، إبصارق1419، طاهر بن ، محمديسماو

 .الملل نیبتهران، ، داران آفتاب آیینه، 1386، ، محمدرضايسنگر

 ی.رتیبصقم، ، جالءالعیونتا،  ، بیشُبر، عبداهللا

 ی.غات اسالمیدفتر تبلقم، ، پیشواي شهیدان، 1386، صدر، رضا

  ران، جهان.ته، عیون اخبارالرضاق، 1378ی، عل بن صدوق، محمد

  .هیاسالمتهران، ، النعمه الدین و تمام کمالق، 1395، _____	

  .رانکجم مسجد مقدسقم، ، تاریخ سیدالشهدا، 1387، ، عباسيحائر ییصفا

 ی.االسالم مؤسسۀ النشرقم، ، العروة الوثقی(المحشی)ق، 1419، اظمک، محمدییطباطبا

  ی.مرتضمشهد، ، لجاجاالحتجاج علی اهل الق، 1403ی، عل بن ، احمدیطبرس

  ت.یالب آلقم، ، إعالم الوري بأعالم الهديق، 1417، حسن بن ، فضلیطبرس

  مرتضوي.  ، تهران،کامل بهائی ،1383بن علی،  طبري، حسین

 .دارالتراثبیروت، ، تاریخ االمم و الملوكق، 1387، ریجر ، محمدبنيطبر

 .للمطبوعاتی مؤسسۀ االعلمبیروت، ، المنتخب ،ق1412، نی، فخرالدیحیطر

 .هیاالسالم تبکدارالتهران، ، االستبصار فیما اختلف من االخبارق، 1390، حسن بن ، محمدیطوس

 ه.دارالثقافقم، ، االمالیق، 1414، _____	

 .النعمان مؤسسۀبیروت، ، معالم المدرستینق، 1410ی، ، مرتضيعسگر

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   تهـران،  ، ت سیدالشـهدا تحقیق دربارة اول اربعـین حضـر  ، 1383ی، ، محمدعلییطباطبا یقاض

 ی.اسالم

  .الرضا خادمقم، ، یتهران یرضا رجالیعلترجمۀ  ،تظلم الزّهراء من إهراق دماء آل العباء، 1388ی، نب بن ی، رضینیقزو

 ي.چاب باقرقم، ، ینیداحمد حسیق سی، تحقو اصحابه االمام الحسینق، 1415ی، عل ، فضلینیقزو

 تهران، کیهان.، يرضو یح مرتضی، تصحجامع الشتات، 1371، م، ابوالقاسیقم

 ی.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمتهران، ، یشعران ابوالحسنترجمۀ ، المهموم نفس، 1385، ، عباسیقم

 .ل مایدلقم، ، يدهندیب يق ناصر باقری، تحقاآلمال منتهی، 1387، _____	

  .د اسالمینوقم، ، روضۀ الشهداء، 1382، نی، حسیاشفک



   ۱۰۱ تطور شناسي رويکردها در تدفين شهداي کربال

 دانشگاه مشهد.مشهد، ، الرجال) رجال کشی(اختیار معرفه، 1348، عمر ، محمدبنیشک

 .ثیدارالحدقم، ، الکافی، 1387، عقوبی بن ، محمدینیلک

  .قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، جامع سیدالشهدا تاریخ قیام و مقتل، 1393، پژوهان خیاز تار یگروه

  .هیاسالمتهران،  ،راالنواربحا، 1363ر، ، محمدباقیمجلس

  قم، سرور.، جالءالعیون، 1382، _____	

  .ثیدارالحدقم، ، دانشنامۀ امام حسین، 1388، ، محمديشهر يرمحمدي 

 .هیاالسالم الثقافۀاء یمجمع احقم، ، الحسین عبرات المصطفین فی مقتلق، 1415، ، محمدباقريمحمود

  ی.سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمتهران،  ،ترجمۀ الفتوح، 1372، ، محمدبن احمدیمستوف

 .دارالهجرهقم، ق اسعد داغر، ی، تحقمروج الذهبق، 1409، نیالحس بن ی، عليمسعود

 .انیانصارقم، ، طالب بن ابی اثبات الوصیه لالمام علیق، 1426، _____	

  ی.اسالم قاتیدة تحقکپژوهشقم، ، اسیران و جانبازان کربال، 1383، يدیجمشي، محمد و سعید مظفر

  ی.تابچتهران، ک، يزرند یدمحمود محرمیح سی، تصحقمقام زخّار و صمصام بتّار، 1386، معتمدالدوله، فرهاد

  اکبر غفاري، قم، جامعه مدرسین. ، تحقیق حسین استادولی و علیاالمالی ق،1403بن محمد نعمان،  مفید، محمد

  ت، قم، کنگرة شیخ مفید.البی ، تحقیق مؤسسه آلاالرشادق، 1413، _____	

  .للمطبوعات موسسۀ الخرسانبیروت، ، الحسین مقتلق، 1426، مقرّم، عبدالرزاق

 تهران، خیام.، روضۀ الصفاء، 1339، بن خاوند رخواند، محمدیم

 ی.مؤسسۀ النشر االسالمقم،  ،االسالم جواهر الکالم فی شرح شرایعق، 1417، ، محمدحسنینجف

 .مالکجلوة قم،  ،واقعۀ کربال، 1387ی، منفرد، عل ينظر

 تهران، صدوق. ،الغیبهق، 1397، میابراه بن ، محمدینعمان

 ي.استاد احمد مطهرقم، ، یتیدرا یق مصطفی، تحقلؤلؤ و مرجان، 1379، نی، حسينور

 .دار صادربیروت،  ،تاریخ یعقوبیتا،  ، بیعقوبی ، احمدبنیعقوبی

  .نیامعۀ مدرسقم، ج، الطّف وقعۀ، ق ـ الف1417ي، ، محمدهاديغرو یوسفی

  الفکراالسالمی.مجمع قم، ، موسوعۀ التاریخ االسالمی، ق ـ ب1417، _____	


