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تعارض گزارشهای آماری در بررسیهای تاریخی ،یکی از مسائل دانش
تاریخ و به ویژه تاریخنگاری است .این مسئله زمانی اهمیت خواهد یافت که
گزارشهای آماری فراوانی از یک رویداد در دسترس باشد .درباره حادثه کربال،
گزارشهای آماری فراوانی در منابع یافت میشود .یکی از این گزارشها ،شمار
زخمهای امام حسین

است .براساس استقرای نویسنده ،حدود چهارده

گزارش آماری در این زمینه ثبت شده است که سازگاری آنها با یکدیگر دشوار
است .نویسنده در این مقاله سعی میکند با استفاده از روش تاریخگذاری

* عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی.
** کارشناس ارشد تاریخ اسالم از دانشگاه بین المللی اهل بیت
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گزارش و تفکیک گزارشهای زخم از گزارشهای پارگی لباس ،تعیین لباس
امام

در صحنه نبرد ،بررسی تطبیقی روایتهای شیخ مفید ،ابن اعثم و

خوارزمی از لحظات پایانی زندگانی امام حسین

و بازسازی صحنه نبرد با

تکیه بر روایت شیخ مفید ،به گزارش آماری صحیح نزدیک شود.

اژههایکلیدی :امام حسین
و 

مقتل نگاری ،عاشورا ،آمار در تاریخ ،کربال.

مقدمه

ارائه گزارشهای فراوان همراه با سند یا بددون آن ا سدوی تداریخنگدار حددی گدرا،
خواننده را در میان گزارش های متعارض رها میکند .به طور معمول این گونه گزارشهدا
در آثار مورخان حدی گرای دوره های بعد تکرار می شود و به شهرت گزارش می افزایدد.
ردیابی گزارشهای متون متأخر در منابع پیش ا آن ،به مرور پژوهشگر را به کهن ترین
اثر شناخته شده ای میرساند که گزارش را ثبت کرده است آنگاه مشخص می شدود کده
گزارش در چه تاریخی تولید شده است.
تاریخگذاری گزارشها ،یکی ا روشهای تداریخی اسدت کده بدا مشدخص سداختن
گزارش های متأخر ،مینه ال م را برای ترجیح برخی گزارشها بر گدزارشهدای دیگدر را
ممکن می سا د ولی این روش به تنهایی کافی نیسدت و مشدکلت تیکیدز گدزارشهدای
درست ا نادرست را حل نمیکند .این روش به پژوهشگر کمز میکند گزارشها را بدر
اساس تاریخ تولید دستهبندی کند و گزارشهای دست اول را نسبت به دست دوم و سدوم
برگزیند .تاریخنگاری حدیثی کربال روایتهای متعددی را درباره خمهای امام حسین
ارائه میکند .در این موضوع ،روند انباشتی گزارشهای متعارض در تاریخنگاری حدیثی ا
سده ششم تا دوره معاصر ،سیری صعودی به خود گرفته است.
با توجه به اینکه تاریخگذاری گزارشها ،گامی برای شناسایی گزارشهای درسدت ا
نادرست است ،با مبح تحریف ارتباط خواهدد یافدت .شدهید مرتمدی م هدری در نقدد
گزارش های نادرست به روش ناتوانی با سا ی رویداد ،استناد مینماید و در بح آمارهای
آن رویداد ،به نقد آمار کشته شدگان سپاه عمربن سعد اکتیدا مدیکندد 1.م العدات حدو ه
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تحریفشناسی عاشورا ا جمله عاشورا پژوهی با رویکردی به تحریف شناسی تداریخ امدام
حسددین

( )4381و مجموعدده الصددحیح مددن سییة االمددام حسددین بددن علددی

(4132ق0223/م) به این موضوع پرداختند 2.همچنین ،محسن رنجبر در فصلی با عندوان
واقعه عاشورا در آیینه آمار و ارقام ( ،)4334پس ا ارائده گزارشدی کوتداه ا گدزارشهدای
گوناگون ،نتیجه میگیرد که آمار خمها بیش ا  422خم بوده است و در تعدارض میدان
گزارش های موجود ،سا گاری و ادغام گزارشها با یکدیگر یا ترجیح یکی بر دیگری ،غیر

ممکن است و گزارشهای متعدد ناظر به فراونی خمهدا اسدت 3.در شدهادت نامده امدام
حسین بر پایه منابع معتبر( )4334نیز سعی میشود گزارشها بر اسداس مندابع نخسدتین،
بنابر ترتیب تاریخی ارائه گردند که خود نوعی تاریخگذاری اسدت .هدر چندد ایدن امدر در
نهایت به نتیجه مشخصی نمیرسد و محصول اثر ،با پذیرش همه گزارشها است.
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در مجموعه موسوعۀ االمام الحسین ( )4382فصدلی در بدات تعدداد خدمهدای امدام
حسین

تنظیم شده است که مجموعهای ا فیشهای مرتبط در این مینه ،همدراه بدا

ترجمه محتوای آن در پاورقی است و هیچ فرایند پژوهشی یا تالشی برای تعیین درستی و

نادرستی گزارشها انجام نشده است 5.همچنین مجموعه مقاالت همایش امام حسین
( )4384که ا سوی مجمع جهانی اهل بیت منتشر شده است و دانشنامه امام حسین
(4132/4388هد  .ق) دارالحدی  ،به گزارشهای آماری حادثه کربال نمیپردا ند.
در این مقاله ،ابتدا خمهای شناخته شده امام حسین
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در سه روایت ابن اعثم ،شیخ

میید و خوار می بررسی خواهد شد .در ادامه ،گزارشهای خمهای پیکر امام حسین

،

تمثیل ایشان به خارپشت ،امکان شمارش خمهدا ،گدزارشهدای پدارگی لبداس ایشدان،
چیستی لباس ایشان و در نهایت نتیجهگیری خواهد آمد.
زخمهای شناخته شده بنابر روایت ابن اعثم ،شیخ مفید و خوارزمی

برخی ا ضربههای وارد شده بر پیکر امام حسین

به وسیله افراد شدناخته شددهای
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صورت گرفته که نام آنها در منابع ثبت شده است .در این قسمت ،ابتدا دو روایت نخستین
این واقعه؛ یعنی روایت االرشاد شیخ میید و روایت الیتوح ابن اعثم را با یکددیگر مقایسده
میکنیم و سپس روایت مقتل الحسین خوار می را بررسی خواهیم کرد؛ یرا دیگدر مندابع
متأخر ،متأثر ا این منابع هستند.
هر دو روایت شیخ میید و ابن اعثم به  5ضربه شناخته شده ،اشاره میکنندد کده تنهدا
ضربه شمشیر زرعۀ بن شریز تمیمی به دست یا شانه چپ امام حسین

در میان آنها

مشترک است .بنابر روایت شیخ میید ،ابتدا تیری ا سوی فردی ا قبیله بنی دارم به دهان
امام

اصابت کرد و سپس ضربه شمشیر مالز بن یسر کنددی بدر کداله خدود و سدر

امام

آن را پانسمان کردندد .پدس ا آن عبدداب بدن حسدن بده

وارد شد که امام

شهادت رسید و دسته تیراندا ان وارد عمل شدند .آنگاه دو ضربه شمشیر ا سوی زرعیۀ
بن شریز و فردی دیگر بر پیکر امام

اصابت کرد و در نهایت با ضربه نیزه سنان بدن

انس ،ایشان ا اسب فرو افتادند که در مجموع  5ضربه و به ترتیب یز تیر ،یز شمشیر،
دو شمشیر و یز نیزه میشود.
بنا بر روایت ابن اعثم ،ابتدا تیری به پیشانی امام

اصابت کرد و سپس حمله دسته

تیراندا ان روی داد .آنگاه شمشیرهای زرعۀ بن شریز تمیمی ،عمرو بن طلحۀ جعیی و
تیر سنان بن انس به بدن امام
امام

خوردند و در نهایت با ضربه نیدزه صدالح بدن وهدب،

ا اسب فروافتادند که در مجموع  5ضربه و به ترتیب یز تیر ،دو شمشیر ،یدز

تیر و یز نیزه میشود.
تیاوت دو روایت در مان و ترتیب هر ضربه ،تعداد ضربههای تیر و شمشیر و ضداربان
آنها است ولی هر دو روایت تعداد ضربه ها را  5ضربه میدانندد .خدوار می کده چدارچوت
اصلی روایت خود را ا ابن اعثم گرفته است ،تعداد ضربههای شناخته شده را به  42ضربه،
شامل  3اصابت تیر 1 ،شمشیر 0 ،نیزه و یز سنگ افزایش میدهد .سید بن طداووس در
اثر خود ،اللهوف روایت متأخر خوار می را ترجیح میدهدد و ابتددا آن را مدیآورد ولدی در
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ادامه ،روایت شیخ میید را هم نقل میکند.
گزارشهای آماری زخمهای پیکر امام حسین

گزارشهای آماری منابع را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گزارشهدایی کده دربداره
خمهای بدن ایشان سخن میگویند و گزارشهایی که دربداره آمدار پدارگیهدای لبداس
ایشان بر جای مانده است .گزارشهای خمهای بدن امام حسین

در بیدان جزئیدات،

یزسان نیستند .برخی گزارشها ،ا تعداد خمهای شمشیر ،نیدزه ،تیدر و سدنگ ،آمداری
تیصیلی ارائه میدهند و برخی دیگر ،فقط آماری ا مجموع خمها بیان میکنند.
گزارش نخست محمد بن سعد 33 :زخم

بنا بر گزارشی که نخستین بار ابن سعد(032هد  .ق) ا آن سخن میگوید 33 ،خم بر
پیکر امام حسین

بود 7.گزارش ابن سعد ،فاقد راوی مشخصی است؛ یرا وی در بدات

مقتل امام حسین

 ،راویانی متعدد را در آغا نام میبرد و سپس مجموع گزارشها را ا

بان خود حکایت میکند .همچنین ایدن گدزارش ،فاقدد اطالعدات تیصدیلی دربداره آمدار
خمهای شمشیر ،نیزه و تیر است.
پس ا ابن سعد ،در کتات ابن شهرآشوت(588هد  .ق) که گزارشهای گونداگون را در
این بات گردآورده است ،به این گزارش اشاره میشود در متن ابن شهرآشوت ،عبارتی بده
متن گزارش افزوده شده است تا بیانگر آن است که تعداد خمها بیش ا این بوده اسدت.
در این باره آمده است:
و گفته شده  33زخم ،بدون محاسبه تیرها.
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نویسندگان عصر صیوی چون مجلسی(4444هد  .ق) و عبداب بحرانی(4432هدد  .ق)
همین گزارش را همراه با افزوده آن ا ابن شهرآشوت ،نقل مدیکنندد 9.در دوره قاجداری،
مالآقا دربندی(4085هد  .ق) این گزارش را به عنوان قول مرجوح نقل میکندد و محمدد
تقی سپهر(4038هد  .ق) در این باره مینویسد:
به روایتی بیرون زخم خدنگ ،سی و سه زخم برداشت.

10

این درحالی است که مؤمن شبلنجی(4328هدد  .ق) تنهدا بده همدین روایدت اسدتناد
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مینماید و ا آوردن گزارشهدای دیگدر صدرفنظدر مدیکندد 11.احمدد بدن موسدی بدن
طاووس(373هد  .ق) در گزارشی متمایز ،که ا نظر متن شباهتی به گزارش فوق ندارد اما
ا نظر آماری با آن یزسان است بیان میکند که  33خم بر سر امام حسین
گزارش مشهور ابومخنف از امام صادق

بود.
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 33 :زخم نیزه و  33زخم شمشیر

یکی ا شناخته شدهترین گزارشهای خمهای امدام حسدین

 ،خبدری اسدت کده

ابومخنف(457هد  .ق) ا امام صادق(418هدد  .ق) روایدت مدیکندد .بندابر ایدن گدزارش،
هنگامی که امام حسین

به شهادت رسید  33خم نیدزه و  31خدم شمشدیر بدر تدن

داشت .این خبر به فراوانی در منابع نقل میشود .در میان منابع تاریخی ،بالذری(073هد .
ق) ،طبری(342هد  .ق) ،مسعودی(315هد  .ق) ،ابن اثیر(332هد  .ق) ،نُوَیری(733هد  .ق)،
یددافعی(738هددد  .ق) ،ابددن کثیددر(771هددد  .ق) ،مقریددزی(815هددد  .ق) و ابددن عمدداد
حنبلی(4283هد  .ق) این گزارش را نقل میکنند.
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در این گزارش ،آماری ا خمهای تیر و یا سنگ ارائه نمیشود .در میان مورخان ،ابن
اثیر(332هد  .ق) به این نکته توجه میکند و ا این رو در ادامه گزارش میافزاید که ایدن
آمار ،بدون محاسبه خمهای تیر است .ذهبی(718هد  .ق) این گزارش را به مممون نقل
میکند و مینویسد که امام حسین
گوناگون نمیکند.

 33خم برداشته بود و تیکیکی میدان خدمهدای
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در میان نویسندگان منابع روایی ،نخستین فرد ،قاضی نعمدان مرربدی(333هدد  .ق) ا
اسماعیلیه است که این روایت را ا طریق ابن ابی ایسدر ا پددرش بده امدام صدادق
میرساند و بر خالف دیگر راویان ،تعداد خمهای شمشیر را بیش ا 31؛ یعندی  11خدم
میداند که روایتی نادر در این بات به شدمار مدیآیدد و راویدان او چنددان شدناخته شدده
نیستند 15.به تبع او ،ابوطالب یدی(101هد  .ق) بدون بیان سند ،بده ایدن گدزارش اشداره
میکند و تعداد خمهای شمشیر را  11خم میداند ولی در متون روایتی اثناعشریه ،تعداد

خمهای شمشیر ،همان  33خم باقی مانده است .دیگر منابع یدیه چون الحدائقالوردیۀ

سال پانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،3131شماره مسلسل 06

ا ابوالحسن محلّی(350هد  .ق) ،تعداد خمهای شمشیر را  31خم معرفی میکنند.

43
16

در منابع روایی متقدم شیعه اثنا عشریه ،همانند آثار کلینی ،شیخ صددوق ،شدیخ مییدد،
شیخ طوسی ،سید مرتمی و سید رضی این گدزارش بدا وجدود شدهرتش نیامدده اسدت و
نخستین بار ،محمد بن جریر طبری شیعی در قرن پنجم این خبدر را نقدل مدیکندد 17.در
منابع روایی سده ششم ،خوار می(538هد  .ق) و ابن شهرآشوت(588هدد  .ق) بده نقدل ا
طبری و در سده هیتم ،ابن نَما حلی(315هد  .ق) ،سبط بن جَدو ی(351هدد  .ق) ،شدرف
الدین موصلی(357هد  .ق) ،ابن طاووس(331هد  .ق) و جمدال الددین عداملی(ق )7.ایدن
گزارش را آوردهاند .در عصر صیویه ،کرکی حائری(ق ،)42.تسدتری(4243هدد  .ق) ،سدید
هاشم بحرانی(4427هد  .ق) ،مجلسی(4444هد  .ق) و شاگرد وی عبداب بحرانی(4432هد
 .ق) و در عصر قاجار ،مالآقا دربندی(4085هد  .ق) و محمد تقی سپهر(4038هد  .ق) این
خبر را نقل میکنند.
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در میان مورخان ،تنها طبری و ابن کثیر بر اساس روش حدیثی خود ،به هدر دو راوی
خبر اشاره میکنند .در منابع روایی هم ،تنها ابن شهرآشوت و آنهم به جهت استنادش به
تاریخ طبری ،به ابومخنف و روایت او ا امام صادق

اشاره میکند و ا همین رو ،منابع

عصر صیویه که این خبر را ا او نقل میکنند ،به راویان خبر اشاره میکنند ولی در دیگدر
منابع روایی ا ابومخنف یا هر دو راوی ،اثری نیست.
در تمامی این گزارشها ،عبارت «وُجتدَ» به معنای یافته شد ،به کدار رفتده اسدت کده
حکایت ا ناشناخته بودن شمارنده خمها دارد ولی ابن شهرآشوت و ابن کثیر که گدزارش
خود را ا تاریخ طبری گرفتهاند ،ا عبارت «وَجَدنا» استیاده میکنند که بیانگدر آن اسدت
که امام جعیر صادق

یا بستگانش ،این تعداد خم را دیده یا شمردهاند .ا همدین روی

منابع شیعی عصر صیوی ،چون بحار االنوار و عوالم العلوم و المعدارف و االحدوال عبدداب
بحرانی عبارت «وجدنا» را ثبت کردهاند .با این حال ،این گزارش در نسخههای چاپ شده
تاریخ طبری با تعبیر «وجد» به کار رفته است.
مشابهت «نا» و «با» و مقاربت این دو در عبارت «وَجَدنا بالحسین» میتواند موجدب
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افتادگی یا افزودگی یکی ا «نا» یا «با» شده باشد و مینه خ ای نسخه نویسان را فراهم
آورده باشد .بر این اساس ،نمیتوان در این باره که شمارش خمهای امام حسین

بده

وسیله خاندان او صورت گرفته است ،به این خبر تکیه کرد؛ یرا مشخص نیست که عبارت
«وجدنا بالحسین» درست بوده یا عبارت «وجد بالحسین».
نکته دیگر قابل توجهی که پیرامون تیاوت نسخههای ایدن خبدر در مندابع گونداگون،
وجود دارد ،آن است که در همه این گزارشها ،تعداد خمهای نیزه یزسدان اسدت ولدی
برای تعداد خم شمشیر ،اعداد متیاوتی بیان میشدود .قاضدی نعمدان مرربدی و ابوطالدب
یدی ،خمهای شمشیر را  11و جمال الدین عاملی  01خم میدانند اما با توجه به نقدل
یزسان این گزارش در منابع متعدد ،بعید به نظر میرسد که روایت قاضی نعمان یا جمال
الدین عاملی دارای اصالت باشدند و بده احتمدال فدراوان ،برگرفتده ا تصدحیف و اشدتباه
نسخهنویسان است.
گزارش خوارزمی 27 :زخم

در گزارش فاقد سندی که خوار می(538هد  .ق) برای نخستین بدار روایدت مدیکندد،
آمده است:
امام حسین

آنقدر جنگید تا اینکه  27زخم برداشت و نبرد سننگین ،و

را خسته و ناتوان ساخته بود .هنگامی که برا اندکی استراحت ،توقف کرده بود،
سنگی به پیشانی امام اصابت کرد و خون جار شد .لباس خود را بلنند کنرد تنا
خون را با آن پاک کند که ناگاه تیر سه شعبه و مسموم بر قلب و نشست.

19

گزارش خوار می فاقد اطالعات جزئی و تیصیلی درباره جراحتهای شمشدیر ،نیدزه و
تیر است .پس ا خوار می ،ابن نما حلی(315هدد  .ق) و ابدن طداووس(331هدد  .ق) ایدن
گزارش را ا خوار می نقل میکنند 20.این خبر در سایر منابع گزارش نمیشود تا اینکه در
عصر صیویه ،مجلسی(4444هد  .ق) ،سید نعمدت اب جزایدری(4440هدد  .ق) و عبدداب
بحرانی(4432هد  .ق) و در عصدر قاجدار ،مالآقدا دربنددی(4085هدد  .ق) و محمدد تقدی
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سپهر(4038هد  .ق) آن را نقل میکنند 21.مالحسین کاشدیی(342هدد  .ق) کده تنهدا بده
گزارش  70خم بسنده کرده است ،گزارش خود را با  0ضربه زرعۀ بن شریز و سنان بن
انس به پایان میبرد.

22

گزارش مُعاذ بن مسلم از امام صادق

 :بیش از  27زخم شمشیر

بنابر روایت معاذ بن مسلم ،امام صادق

فرمود که بر بدن امام حسین

بدیش ا

 72خم شمشیر بود .این روایت را نخستین بار ،شیخ طوسدی(132هدد  .ق) ا احمدد بدن
عبدون ا ابن بیر ا علی بن حسن فمّال ا عباس ا ابیعماره ا معداذ بدن مسدلم نقدل
میکند 23.مجلسی و مال عبداب بحرانی نیز این روایت را ا همین طریق نقدل مدیکنندد
ولی میافزایند که عالوه بر  72خم شمشیر ،بیش ا  72خم نیزه برداشته بود 24.به طور
دقیق ،مشخص نیست که نسخه امالی طوسی افتادگی داشته یدا آنکده در استنسداآ آن،
مجلسی دچار اشتباه شده است.
گزارش نسبشناسان 27 :زخم مطلق

مجدی ،نسب شناس قرن پنجم در شرح حال امام حسدین

مدیگویدد کده در رو

عاشورا در حالیکه  72خم برداشته بود به شهادت رسید 25.دیگر نسب شناس ،یعنی ابدن
عنبه(808هد  .ق) همین گزارش را نقل میکند.
گزارش منسوب به امام باقر

گزارشی منسوت به امام باقر

26

 :بیش از  377زخم

در اختیار است که بنابر آن ،امام حسین

در حالی

شهید شد که بیش ا  302خم بر تن داشت .این گزارش ،نخستین بدار بده وسدیله شدیخ
صدوق(383هد  .ق) با چهار واس ه ا امام باقر

نقل شده اسدت 27.در ادامده بده ایدن

روایت افزوده شده است که همه این خمها در جلو بدن حمرت بدود؛ یدرا او هرگدز بده
دشمن پشت نمیکرد .در این گزارش ،تنها به برایند خمها اشاره میشود و آماری تیکیز
یافته ا خمهای شمشیر ،نیزه و تیر ارائه نمیگردد.
پس ا شیخ صدوق ،قاضی نعمان مرربی(333هد  .ق) گزارش صدوق را نقل میکند.

28

در سده ششم ،فتال نیشدابوری(528هدد  .ق) ،شدیخ طبرسدی(518هدد  .ق) و ابدن شدهر
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آشوت(588هد  .ق) همدان گدزارش را نقدل مدیکنندد 29.کرکدی حدائری(ق ،)42.هاشدم
بحرانی(4427هد  .ق) ،مجلسی(4444هد  .ق) ،سید نعمدت اب جزایدری(4440هدد  .ق) و
عبداب بحرانی(4432هد  .ق) در دوره صیویه به نقل این گزارش میپردا ندد 30.در عصدر
قاجار هم مالآقا دربندی(4085هد  .ق) و محمد تقی سپهر(4038هد  .ق) ایدن گدزارش را
بیان میکنند 31.عمده منابع متأخر به سند این روایت اشارهای نمیکنند .سدید نعمدت اب
جزایری در پایان گزارش میافزاید که « ره امام مانندد خارپشدت شدده بدود» و بده ایدن
وسیله ،توجه خواننده را به خمهای تیر جلب میکند.
ا نظر سند ،شیخ صدوق این روایت را ا سعد بن عبداب اشعری قمی(حدود322هدد .
ق) که به وثاقت شهره است ،گرفته است 32.سعد بن عبداب نیز این روایت را ا محمد بن
عیسی بن عبداب اشعری و وی ا محمد بن خالد برقی ا طبقه امام کداظم ،امدام رضدا و
امام جواد

دریافت کرده است که دیدگاهها درباره دو راوی اخیر متیداوت اسدت .گیتده

میشود برقی را به خاطر نسبت روایدتهدای نادرسدت بده اهدل بیدت
کردند.

ا قدم بیدرون

33

به هر حال طریق سعد بن عبداب ا احمد بن عیسی ا محمد بن خالد برقی ،طریدق
شناخته شدهای است و نمونههای دیگری نیز دارد .برقی روایت را ا داود بن ابی یزید (یدا
ید) ا طبقه امام هادی

و امام عسکری

روایت را ا سه نیر که همگی آن را ا امام باقر

نقل میکند و داود بدن ابدی یزیدد ایدن
شنیدهاند روایت میکند؛ یعنی عبداب

بن بکیر بن اعین ،برید بن معاویه (عجلی) و ابوالجارود .عبداب بن بکیر ثقه و ا اصدحات
اجماع است و برید بن معاویه ثقه است ولی ابوالجارود یاد بن منذر به جهت گدرایش بده
ید بن علی و انتسات فرقه جارودیه به او مورد تردید است.

34

اشکال عمده سند این گزارش آن است که در منابع شناخته شده شیعه ،طریق راویدان
نخست (ابی بکیر ،برید بن معاویه ،ابوالجارود) به راوی دوم؛ یعنی داود بن ابی یزید طریق
نادری بوده است و منحصر به همین روایدت  302خدم امدام حسدین

اسدت و شدیخ

صدوق توجه نداشته که روایتهای داود بن ابی یزید اندک بوده است و وی کده ا طبقده
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است ،چگونه میتواند ا برقی که ا طبقه امام کاظم

 ،امام رضا

و

است ،روایتی نقل کند.

برخی محققان در نقد گزارش بیش ا  302خم شیخ صدوق ،دچار خ ای محاسدباتی
شدهاند و میگویند که اگر هر خم را یز سدانتیمترمربدع در نظدر بگیدریم 302 ،خدم،
مساحتی بیش ا سه مترمربع را در بر میگیرد و بدن انسان هر قدر هم که تنومند باشدد،
به این میزان وسعت ندارد تا چه رسد به اینکه فقط جلوی بدن وی ایدن مقددار مسداحت
داشته باشد 35در حالیکه  302سانتیمترمربع معادل با مست یلی به طول  02و عرض 43
سانتیمتر خواهد بود و س ح پوست هر مدرد ،بدالب بدر  48222سدانتیمتر مربدع اسدت 36و
چنانچه هر خم یز سانتی متر مربع در نظر بگیریم که البته بیشتر ا آن اسدت ،پوسدت
بدن هر مرد ،توانایی دریافت  48222خم را دارد.

37

گزارش اول ابن شهرآشوب 367 :زخم

خبر میدهدد و

گزارشی کوتاه در اختیار است که ا  332خم بر پیکر امام حسین

نخستین بار ،بدون سند و به وسیله ابن شهرآشوت(588هد  .ق) ارائه شدده اسدت 38.بندابر
این گزارش ،گیته میشود که  332خم در پیکر امام حسین

یافت شد .ایدن گدزارش

فاقد آماری تیکیکی ا خمهای شمشیر ،نیزه ،تیر و سنگ است .پس ا وی ،تنها در عصر
صیویه ،مجلسی(4444هد  .ق) و عبداب بحرانی(4432هد  .ق) و در عصدر قاجدار ،مالآقدا
دربندی(4085هد  .ق) و سپهر(4038هد  .ق) این خبر را نقل میکنند 39.ایدن گدزارش در
هیچ منبع دیگری ثبت نشده است.
گزارش دوم ابن شهرآشوب 0077 :زخم

گزارش دوم ابن شهرآشوت(588هد  .ق) که فاقد سند و پیشینه اسدت بیدانگدر 4322
خم بر بدن امام حسین

است .بنابر این گزارش ،امدام حسدین

 4322خم برداشت و تیرهای برخورد کرده با ره امام حسین

در نبدرد خدویش،
چون خارهای خارپشت

بود 40.در این گزارش جزئیات تیصیلی آمار خمهای نیزه ،شمشیر و تیر نیامدده اسدت .در
ادامه این روایت افزوده میشود که گویا همه این جراحتها ا جلو بر امام

وارد شدده
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بود .این تعبیر در امالی شیخ صدوق ،در روایت  302خم ،بیدان شدده بدود امدا مشدخص
نیست که افزوده خود او است یا ناسخان دورههای بعد ،آن را افزودهاند .در صورتیکه این
سخن ا خود او باشد ،ابن شهرآشوت چنین تعابیری را ا وی وام گرفته است.
پس ا ابن شهرآشوت ،کرکی حائری(ق )42.و سدپس مجلسدی(4444هدد  .ق) ،سدید
نعمت اب جزایری(4440هد  .ق) و عبداب بحراندی(4432هدد  .ق) ایدن گدزارش را نقدل
میکنند 41.در عصر قاجار نیز ،مالآقا دربندی(4085هد  .ق) و محمد تقی سپهر(4038هد .
ق) این خبر را بیان میکنند.

42

گزارش ملّاآقا دربندی 3017 :زخم

مالآقا دربندی(4085هد  .ق) ا کتات عیون الحیات نقل میکند که گزارشی هست که
 1222خم تیر 482 ،خم شمشیر و سنان بر تن او بود 43.کتابی با عنوان عیدون الحیدات
در مینه تاریخ اهل بیت

شناخته شده نیست .تنها اثری کده در مندابع بدا ندام عیدون

الحیات ثبت شده است ،اثری است در عرصه طبّ 44.در میان عناوین مشابه ،معروفترین
کتابی که با عنوان عین الحیات (میرد عیون) شناخته میشود ،کتابی است فارسی ا محمد
باقر مجلسی که در مینه اخالق و عرفان اسالمی نوشدته شدده اسدت و ترجمده و شدرح
سیارشها و توصیههای اخالقی پیامبر

به ابوذر غیاری است که بندابر نظدر مصدحّح،

هدف ا نگارش کتات آن بوده است که توده مردم را با عرفان صحیح آشنا سا د و آنان را
ا عرفانهای آمیخته با عناصر غیر اسالمی با دارد.

45

امکان شمارش زخمها

درباره شمارش خم ها ممکن است گیته شود که چه کسی ،با چده دقتدی و بدا کددام
انگیزه ،خمهای امام حسین

را شمرده است و با توجه به شرایط نبرد ،چگونه این امر

روی داده است .در پاسخ میتوان گیت که شمارش خمها در میان عرت رواج داشته است
و به طور معمول آماری ا خمهای افرادی که خدمهدای فراواندی برمدی داشدتند ،ارائده
میشد .نخستین نمونهای که در تاریخ صدر اسالم میتوان به آن اشاره کرد ،آمار خمهای
انس بن نمر انصاری است که در نبرد احد ،سرسختانه مقاومت کرد و به شدهادت رسدید.
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قریشیان که در این نبرد درصدد قصاص خونهای ریخته شده خدود در نبدرد بددر بودندد،
خشونت فراوانی نشان دادند و بر پیکر انس بن نمر انصاری بیش ا  72یا  82خم برجای
مانده بود که پس ا شهادت آن را شمردند.

46

همچنین درباره خم های جعیر بن ابی طالب ،فرمانده مسلمانان در نبدرد موتده علیده
بیزانس ،گزارش میشود که بین سینه و انوهایش ،اثر  32خم و بنابر گزارشهای دیگدر
 32یا  70خم مشاهده شد 47.همچنین دربداره رسدتم فرماندده سدپاه ساسدانیان در نبدرد
سرنوشت سا قادسیه در سال  41هجری گیته مدیشدود کده  422خدم شمشدیر و نیدزه
برداشته بود 48.ا این رو ،شمارش خمها نه تنها ممکن بوده است ،بلکه در عمل ،این کار
اتیاق میافتاد .تیاوتی که میان رویداد عاشورا و دیگر نبردهای عرت مشاهده میشود ،آن
است که در نبرد عاشورا ،پس ا پایان نبرد و غارت خیمهها بر پیکر امام حسین

اسب

دوانیدند تا خشونت خود را به بیشترین قدر ممکن افزایش دهند .گیته میشود در اثر ایدن
رویداد ،استخوانهای سینه و کمر امام حسین

همانند آرد ندرم شدد 49.ممکدن اسدت

چنین گزارشی اغراق آمیز باشد ولی در هر صورت امکان شمارش خمها پس ا این اتیاق
تا حدود یادی کاهش یافت.
گزارشهای پارگی لباس امام حسین

عالوه بر گزارش های خمهای بدن امام حسین

 ،گزارش های دیگدری در اختیدار

است که بیانگر پارگیهای لباس ایشان است .در این گزارشها ،آمار پارگیهای ناشی ا
شمشیر ،نیزه یا تیر به تیکیز موجود نیست و فقط به مجموع پارگیها اشاره میشود.
گزارش سید بن طاووس 017 :پارگی

این گزارش را برای نخستین بار ابن طاووس(331هد  .ق) ا کتدات االندوار ابوالقاسدم
صاحب بن عبّاد نقل میکند که بر اساس آن ،بر اثر ضربه تیدر ،نیدزه ،شمشدیر و سدنگ،
روپوش مستانی حمرت

 482پارگی پیدا کرده بود 50.البته کتات االنوار صداحب بدن

عبّاد ،کتات ناشناختهای است و تنها گزارش وجود چنین اثری ا صاحب بن عبّداد ،همدین
گزارش ابن طاووس است 51.لبیب بیمون در گزارشی ناشناخته ا ابومخندف کده آن را ا

تعارض گزارشهای آماری در بررسیهای تاریخی
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نسخهای خ ی با عنوان مصرع الحسین ا کتابخانه االسدد دمشدق نقدل مدیکندد ،بیدان
مینماید که بنابر روایت ابومخنف 482 ،تیر به جبّه امام حسدین
میان آنها 30 ،تیر بدن ایشان را شکافت.

اصدابت کدرد کده ا

52

گزارش دوم محمد بن سعد :بیش از  007پارگی لباس

بنابر گزارش دوم ابن سعد(032هد  .ق) ،در اثر ضربات شمشیر ،نیزه و تیر ،ثَدوت امدام
حسین

در بیش ا  442جا پاره شده بود .مشخص نیست که ابن سعد این روایت را ا

چه کسی نقل میکند؛ یرا وی در بات مقتل امام حسین

 ،راویان گوناگونی را در آغا

نام میبرد و سپس مجموع گزارشها را ا بان خود حکایت میکند.

53

پس ا ابن سعد(032هد  .ق) ،ابوطالب یدی(101هد  .ق) ،طبری شیعی(ق )5.و سپس
خوار می(538هد  .ق) و در سده هیتم ،ابن نما حلّی(315هد  .ق) ،ابوالحسن محلّی(350هد
 .ق) ،علی بن موسی بن طاووس(331هد  .ق) ،احمد بن موسی بن طاووس(373هد  .ق) و
جمددال الدددین عدداملی(ق )7.و در عصددر صددیویه ،هاشددم بحرانددی(4427هددد  .ق)،
مجلسی(4444هد  .ق) و عبداب بحرانی(4432هد  .ق) ،و در عصر قاجار ،سپهر(4038هد .
ق) این گزارش را نقل میکنند 54 .ابن جو ی(351هد  .ق) ضمن نقل این گزارش ،همگی
آنها را محدود به تیر میداند.

55

قاضی نعمان مرربی(333هد  .ق) این خبر را با برخی افتادگیها و ترییدرات بده شدکل
سندی مرسل ا بیر بن بکار(053هدد  .ق) ا شدعبی(423هدد  .ق) گدزارش مدیکندد .در
گزارش او ،عبارت ثَوبه افتاده است و چنین برداشت میشود کده وی در صددد بیدان آمدار
خمهای پیکر امام حسین
همان خبر ابن سعد است.

است 56درحالیکه تتبع در منابع نشان میدهد که خبر وی،

57

گزارش جابر بن یزید جعفی از امام باقر

بنابر گزارش جابر ا امام باقر

 63 :پارگی لباس

(441هد  .ق) که نخستین بار کلینی(303هد  .ق) آن

را با پنج واس ه نقل میکند ،روایت میشود:
امام حسین

به قتل رسید در حالی که جُبّه خز بر تن داشت که در آن 33
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ضربه ناشی از تیر ،نیزه و شمشیر را مشاهده کردند..
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58

پس ا کلینی و در سده های میانی ،این روایت در منابع روایدی و مقتدل نگداریهدای
شددناخته شددده ،ثبددت نشددده اسددت تددا ایددنکدده در نهایددت در عصددر صددیویه ،شددیخ حددر
عاملی(4421هد  .ق) ،سید هاشم بحرانی(4427هد  .ق) ،مجلسی(4444هد  .ق) و عبدداب
بحرانی(4432هد  .ق) به نقل این گزارش میپردا ند.

59

این روایت را کلینی ا ابوعلی اشعری ا محمد بن سالم ا احمد بن نمر ا عمدرو بدن
شمر ا جابر نقل میکند .این سند با ابهامهایی همراه است؛ یرا  41نیر با نام جابر 7 ،نیر
با نام محمد بن سالم و دو نیر با نام ابوعلی اشعری در فهرست راویان شیعه وجود دارند و
تشخیص راویان این خبر در میان این افراد دشوار است ولی سلسله سند روایت مذکور ،در
متون روایی شیعه ،سلسله سند شدناخته شددهای اسدت و در  05روایدت کدافی 7 ،روایدت
التهذیب و  3روایت االستبصار به چشم میخورد 60.بر این اساس سند این روایت اینگونه
است :ابوعلی احمد بن ادریس اشعری(323هد  .ق) ،محمد بن سالم ،ابوالحسن احمدد بدن
النمر جعیی خزا  ،عمرو بن شمر جعیی و در نهایت جابر بن یزید جعیی .در میان راویدان
این سند ،ابوعلی اشعری ،ثقه ،محمد بن سالم مجهول ،احمد بن نمر ثقه ،عمرو بن شدمر
بسیار ضعیف و جابر بن یزید جعیی بر اساس برخی اظهار نظرها ضعیف است.
گزارش امام سجاد

61

 37 :پارگی لباس

بنابر گزارشی ا علی بن الحسین

(38هد  .ق) امام حسین

به هنگام شدهادت،

جُبّه خز بر تن داشت که در اثر برخورد شمشیر و نیزه ا  12جا پاره شده بود .این روایت را
نخستین بار ،قاضی نعمان مرربی(333هد  .ق) بدون ارائه سند ،نقل مدیکندد 62.در مندابع
بعدی ا این گزارش اثری نیست تا اینکه در دوره معاصر ،تنها میر ای ندوری(4302هدد .
ق) آن را نقل میکند.

63

ا آنجا که در منابع روایی سده سوم ،چهارم و پنجم هجری قمری ،توجه چندانی بده
آمار خمهای امام حسین

نشده است ،به نظر میرسد اندک بودن آمار در این گزارش،

مانع نقل آن ا سوی ابن شهرآشوت و در نتیجه نقل آن در منابع متأخر اثناعشدریه شدده

تعارض گزارشهای آماری در بررسیهای تاریخی
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،

است .این در حالی است که این گزارش ،تنها گزارشی است که ا علی بدن حسدین

یکی ا شاهدان حادثه رو عاشورا نقل میشدود و بندابر مدتن گدزارش ،خدود ایشدان ،آن
پارگیها را شمرده است .گویا جُبّة غارت شده امام حسین

در همان ایّام یا در رو گدار

مختار ،به ایشان با گردانده میشود.
لباس امام حسین

بح دیگری که ذیل گزارشهای پارگی لباس امدام حسدین
تیاوتی است که گزارشها ا لباس امام حسین
که خم های پیکر امدام حسدین

قابدل طدرح اسدت،

ارائه میکنند .به عبارت دیگر ،اخباری

را بدر اسداس پدارگیهدای لبداس آن حمدرت

میشمارند ،ا واژگان واحدی برای اشاره به لباس آن حمرت

استیاده نمدیکنندد .در

روایت ابن سعد به بیش ا  442پارگی ثَوت اشاره میشود .ابن جَدو ی(351هدد  .ق) هدم
همین واژه را به کار میبرد در حالیکه راویان گزارش ا ابن سعد ،چون خوار می ،ابن نما
و ابن طاووس ا واژه قمیص و دیگران ا جمله ابوطالب یدی ،قاضی نعمدان مرربدی بده
روایت شَعبی ،طبری شیعی ،ابوالحسن محلّی ،جمال الدین عاملی ،تعابیری چون «جُبَّۀُ خَزٍّ
دَکْنَاء» یا «جُبَّةُ دَکْنَاء» یا «جُبَّته» را به کار میبرند .همچنین در گزارش امام سدجاد
به  12پارگی و در گزارش امام باقر

به  33پارگی «جُبَّةُ خَزٍّ دَکْنَاء» اشاره میشود.

64

به نظر میرسد جایگزینی واژه ثَوت با تعبیر «جُبَّۀُ خَزٍّ دَکْنَاء» در روایدت ابدن سدعد،
نخستین بار در آثار قاضی نعمان(333هد  .ق) نمود یافتده اسدت و پدس ا آن اسدت کده
ابوطالب یدی(101هد  .ق) ،طبری شیعی(ق ،)5.ابوالحسن محلّدی(350هدد  .ق) و جمدال
الدین عاملی(ق )7.ا همین تعابیر استیاده میکنند ولی جایگزیندی واژه قمدیص بدا واژه
ثوت ،نخستین بار به وسیله خوار می(538هد  .ق) صورت میگیرد و ابن نما(315هد  .ق)،
ابن طاووس(331هد  .ق) تحت تأثیر مقتل وی ،همین واژه را به کار میبرندد .ا ایدن رو،
تنها دو گزارش امام سجاد

در دعائم االسالم و گزارش امام باقر

در کافی کلینی،

تنها گزارشهایی هستند که ا آغا تعبیر «جُبَّۀُ خَزٍّ دَکْنَاء» را به کار میبرند.
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به شمار میرفت

قمیص یکی ا عناصر اصلی لباس مردانه و نانه در مان پیامبر

و میتوان آن را مترادف ثوت دانست 65ولی جبه در سدده اول هجدری ،لباسدی قیمتدی و
جلوبسته ای بود که بلندی آن تا باالی انو میرسید و ا پشم ،پوست یا خز تهیه میشد و
در فصل سرما بر روی دیگر لباسها به تن میکردند و لباس فاخری بده شدمار مدیآمدد.
شواهد نشان میدهد که پیامبر
روایت امام صادق

و بسیاری ا امامان شیعه ،جُبّۀ میپوشدیدند 66.بندابر

 ،عبداب بن عباس ،سییر ارسالی امام علی

نزد خوارج با بهترین

پوشش خود و درحالیکه جُبّة خزّ بر تن داشت در میدان آندان ظداهر شدد 67.واژه خدز در
روایتهای مورد اشاره ،بیانگر آن است که جُبّةای که امام حسین

در رو عاشورا بده

تن داشت ا پوست سمور تهیه شده بود 68.عبارت دکناء در گزارشهای فدوق ،حکایدت ا
رنگ آن جُبّة دارد .دکناء به قرمز تیرهای گیته میشود که به سیاهی می ند 69.این درحالی
است که واژه ثَوت در گزارش ابن سعد ،به معنای لباس عربی بلندی است که تمامی بدن
تا قسمتهای پایین پا را میپوشاند.

70

همچنین گزارشهایی که حکایت ا آن دارد که امام حسین

 ،لبداسهدای خدود را

پاره کرده بود ،تا دشمنان به آن طمع نکنندد ،نداقض دو روایدت بداال نیسدتند؛ یدرا امدام
حسین

ا به غارت رفتن جُبّة که لباسی فاخر بود اطمینان داشت ولی ا آن نگران بود

که پیکرش را عریان کنند ا این رو لباسی طلبید که یدر دیگدر لباسدهایش بپوشدد و آن
لباس یرین را چنان پاره کرد که کسی بدان طمع نکند.
تمثیل به خارپشت

شیخ میید(143هد  .ق) نخستین فردی است که در گزارش خود ،امام حسین

را به

خارپشت تشبیه میکند .این تشبیه ناظر به حمله دسته تیراندا ان به امام حسین

است

که امرو ه کمتر به آن پرداخته میشود .شیخ میید پس ا اشاره به خمهای ناشدی ا تیدر
فردی دارمی و پانسمان آن همچنین ضربه مالز بن یسر کندی به کاله خود و سر ایشان
به صراحت میگوید که هنگامی که شمر دریافت ا عهده مبار ه با امدام

برنمدیآیدد،

تعارض گزارشهای آماری در بررسیهای تاریخی
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دسته تیراندا ان را فراخواند و دستور تیر داد .آنگاه بود که ایشان همچون خارپشت شدد و
دست ا حمله برداشت و سپس در اثر  3ضربه دیگر ا اسب فروافتاد .بنابر ایدن گدزارش،
را ا توان انداخت ،خمهای دسته تیراندا ان بود.

آنچه امام

گزارش ابن اعثم نیز ا این جهت که میان خمهای شناخته شده ،دسته تیراندا ان وارد
عمل شدند ،شبیه روایت شیخ میید است .بنابراین روایت ،پدس ا ضدربه تیدر ابوالحتدوف
جعیی به امام
امام

بود که تیرها ا هر سو امام

را فراگرفتند .در این روایت بده توقدف

ا نبرد اشارهای نمیشود ولی فریادهای شمر گویای همین امدر اسدت .او فریداد

می د:
برا چه دست از نبرد شسته و ایستادهاید؟ تیرها او را به بند کشیدهاند .به او
حمله کنید.

این درحالی است که در روایت خوار می برای نخستین بار به تیدر سده شدعبه اشداره
میشود و بر تأثیر آن ،بر ناتوانی امام

و توقف ایشان ا نبرد تأکیدد بیشدتری صدورت

میگیرد و حمله دسته تیراندا ان به حاشیه رانده میشود 71.به هر حال در هر سه روایدت،
بر خمهای تیر ،خواه تیر سه شعبه یا دسته تیراندا ان توجه کافی میشود .بر این اسداس،
پذیرش روایتهایی که آمار خمها را ارائه میکردند با مشکل روبهرو میشود.
ا جمله این گزارشها میتوان به گزارش مشهور منسوت بده ابدو مخندف ( 33خدم
شمشیر و  31خم نیزه) و همچنین  72خم شمشیر منسوت بده معداذ بدن سدالم ا امدام
صادق

اشاره کرد .عالوه بر اینکه برتری م لق آمار خمهای تیر بر خمهای شمشیر

و نیزه داللتی دیگر همراه خود دارد .اگر خمهای شمشیر یا نیزه ،آمداری بیشدتر داشدتند،
این بدان معنا بود که سپاهیان عبیداب ا شجاعت و ر مآوری کافی برخوردار بودهاند ولی
غلبه آمار خمهای تیر ،بیانگدر آن اسدت کده امدام حسدین

بدا شدجاعت ،دالوری و

خستگیناپذیری به آنان یورش میبرد و آنان کده همدواره ا برابدر او مدیگریختندد ،جدز
استیاده ا دسته تیراندا ان ،چارهای دیگر در برابر خود نمدیدیدندد .بده هدر حدال ،تمثیدل
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خارپشت به عنوان شاخص روایت شیخ میید در آثار نویسندگان متأخر انعکاس یافته است.
فتال نیشابوری(528هد  .ق) در آغا دوره دوم تدوین حددی شدیعه ،نخسدتین فدردی
است که گزارشهای گوناگون شهادت امدام حسدین

ا جملده روایدت شدیخ مییدد را

گردآوری میکند .طبرسی(518هد  .ق) در اعالم الوری به روایت شیخ میید بسنده میکند
ولی در تاج الموالید ،آن را با گزارش دیگری ادغام مینماید و ا این جهت ،اولدین فدردی
است که تالش میکند با ترکیب گزارش ها در یز روایت ،ا همگی آنها بهره جوید .پس
ا آنان ،جمال الدین عاملی(ق )7.روایت شیخ میید را گزارش میکند 72ولی در صدیحاتی
بعد ،گزارش  33خم ابومخنف و دو گزارش ا پارگیهای لبداس امدام حسدین

نقدل

مینماید.
الیههای خیییی ا روایت شیخ میید را در روایت خوار می میتوان یافت ولی خوار می
خددود ،روایتددی متیدداوت را ارائده مددیکنددد کدده شاخصدده آن ،تیددر سدده شددعبه اسددت .ابددن
طاووس(331هد  .ق) در اللهوف ،در روایت لحظات پایانی امام حسین

 ،ابتددا گدزارش

نوظهور خوار می و سپس گزارش شیخ میید و تعبیر خارپشت را نقل میکند.

73

نتیجه

درباره آمار خمهای امام حسین

 ،گزارشهای دوره نخست عصدر تددوین حددی

شیعه به روایتهای ابن اعثم و شیخ میید و گزارشهایی ا کلینی ،شدیخ صددوق و شدیخ
طوسی محدود میشود .در دوره میانی تدوین حدی شیعه ،روایدت خدوار می نیدز افدزوده
می شود و دیگر نویسندگان جز گردآوری گزارشها و ادغام برخی روایتها یا گزارشها با
روایتها و گزارش های دیگر ،تالش دیگری جهت ار یابی دادههای تاریخی نمیکنند .در
عصر متأخر تدوین حدی شیعه که در دوره صیویه و پدس ا آن روی مدیدهدد ،روایدت
دیگری به این مجموعه افزوده نمیشود ولی گزارشهای مبالره آمیزی برای نخستین بدار
م رح میشوند.
این م العه نشان می دهد که آمارهای ارائده شدده دربداره خدمهدای پیکدر حمدرت
اباعبداب الحسین

 ،در آغا به ندرت ا حدود  72خم فراتر مدیرود ولدی در دوره دوم
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تدوین حدی شیعه ،گزارشهای  332خم یا  4322خم و در دوره معاصر ،گزارش 1482
خم به مجموعه گزارشها افزوده میشود .با این همه ،احتمال شمارش خدمهدای امدام
حسین

در فاصله کوتاه شهادت تا دواندن اسب بدر پیکدر آن حمدرت

 ،احتمدالی

غیرقابل توجه است و به نظر مدیرسدد کده آمدار ارائده شدده دربداره پدارگی لبداس امدام
حسین

نسبت به آمار خمهای پیکر ایشان ،پذیرفتنیتر باشد .این آمدار مدیتواندد بدر

اساس شمارش پارگیهای جُبّة ایشان که احتمال میرود در یر ره خدود ،آن را پوشدیده
بودند ،به دست آمده باشد.
روایت متقدم شیخ میید ا لحظات پایانی امام حسین

و تمثیل به کار رفته در این

روایت ،مؤید آن است که بیشتر خمها ،هنگام گرفتاری ایشان در دسته تیرانددا ان اتیداق
افتاده است .در این صورت ،چنانچه ا روایت متأخر سید بن طاووس مبنی بر  482پارگی
جُبّة صرف نظر کنیم ،در میان سه گزارش  12پارگی جُبَّه ا امدام سدجاد
جُبَّه ا جابر جعیی ا امام باقر

 33 ،پدارگی

و بیش ا  442پارگی ثَوت ا ابن سدعد ،یکدی را بایدد

برگزید و دیگر گزارش ها را نادرست دانست .شایان توجه است که ا نظر اعتبار سند ،هدر
سه روایت باقی مانده ،وضعیت یزسانی دارند و ا این نظر نمی توان یکی را بر دیگدری
ترجیح داد.
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پینوشتها
 .1م تضی مطه ی ،مجموعه آثار شهةد مطه ی ،ته ان :صدرا ،1731 ،ج ،13ص37.
 .2سةد محمد باق ش یف الق شی و سةد م تضی عسک ی ،الصحةح من سیة اممیاح یسیةن،
بة وت :مؤسسۀ التاریخ الع بی2112 ،ح؛ محمد صحتی س درودی ،عاشورا پژوهی بیا رویکی د بیه
تح یف شناسی تاریخ اماح یسةن ،قم :خادح ال ضا.1771 ،
 .7محسن رنجب « ،واقعه عاشورا در آیةنه آمار و ارقاح» ،تاریخ قةاح و مقتل سةدالشیهدا ،زیی
نظ مهدی پةشوایی ،قم :مؤسسه اماح خمةنی ،1721 ،ج ،2ص.121-172

 .1محمد محمدی ری شه ی و همکاران ،شهادت نامه اماح یسةن ب پایه منابع معتب ب گ فته
از دانشنامه اماح یسةن

 ،قم :دارالحدیث ،1772 ،ج ،2ص.272-271

 .2وزارت آموزش و پ ورش ،موسوعۀ الحسةن بن علی ،ته ان :دفتی نشی انتشیارات ممی
آموزشی ،1771 ،ج ،1ص.921-972
 .9همان؛ جمعی از نویسندگان ،مجموعه مقامت همایش اماح یسةن ،ته ان :مجمع جهانی اهل
بةت

1771 ،؛ محمد محمدی ری شه ی ،دانشنامه اماح یسةن ب پایه ق آن ،ییدیث و تیاریخ،

قم :دارالحدیث1777. ،
 .3ابن سعد ،الطبقات الکب ی ،بة وت :دارالکتب العلمةۀ1117 ،هی  .ق ،ج ،11ص.131
 .7ابن شه آشوب ،المناقب ،قم :عالمه1732 ،هی  .ق ،ج ،7ص.227 –223
 .2محمد باق مجلسیی ،بحیاراننوار ،تهی ان :اسیالمةه ،1797 ،ج ،12ص27 – 22؛ عبیدا
بح انی ،العوالم ،قم :مدرسۀ امماح مهدی(عج)1113 ،هی  .ق ،ج ،13ص229. – 222
 .11مالآقا دربندی ،امسة العبادات فی اس ار الشهادات ،تحقةق شیةخ محمید جمعیۀ بیادی و
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عباس مالعطةه الجم ی ،منامۀ :ش مۀ المصطفی للخدمات الثقافةۀ ،ج ،7ص21؛ محمد تقیی سیهه ،
ناسخ التواریخ ،ته ان :اساطة  ،1771 ،ج ،2ص.772
 .11مؤمن بن یسن شبلنجی ،نورامبصار فی مناقب آل البةیت المختیار ،قیم :رضیی ،بییتیا،
ص.297
 .12ایمد بن موسی بن طاووس یلی ،زهی ال ییاو و نةهیۀ الم تیاو ،تحقةیق محمید
یسةنی نةشابوری ،قم :بوستان متاب1121/1772 ،هی  .ق ،ص.27
 .17ایمد بن یحةی بالذرى ،أنساب انش اف ،بة وت :دارالفک 1113 ،هیی  .ق ،ج ،7ص217؛
محمد بن ج ی طب ی ،تاریخ اممم و الملوک ،بة وت :اعلمی ،بیتا ،ج ،2ص127؛ ابو الحسن على
مسعودی ،م وج الذهب و معادن الجوه  ،تحقةق اسعد داغ  ،چاپ دوح ،قم :دارالهج ه1112 ،هیی .
ق ،ج ،7ص92؛ ابن اثة  ،الکامل فیی التیاریخ ،بةی وت :دارالصیادر1772 ،هیی  .ق ،ج ،1ص32؛
نوی ی ،نهایۀ امرب ،قاه ه :دارالکتب و الوثائق القومةۀ1127 ،هیی  .ق ،ج ،21ص191؛ ابومحمید
یافعی ،م آ الجنان و عب الةقظان ،بة وت :دارالکتب العلمةیۀ1223 ،ح ،ج ،1ص113؛ ابین مثةی ،
البدایۀ و النهایۀ ،بة وت :دارالفک  ،بیتا ،ج ،7ص177؛ مق یةی ،امتاع امسماع ،بة وت :دارالکتیب
العلمةۀ ،بیتا ،ج ،2ص719؛ ابن عماد ،شذرات الذهب ،تحقةیق ارنیاطو  ،دمشیق :دار ابین مثةی ،
1119هی  .ق1279/ح ،ج ،1ص.231
 .11شمس الدین ذهبی ،سة اعالح النبالء ،بة وت :دارالفک 1113 ،هی  .ق ،ج ،2ص217.
 .12قاضی نعمان مغ بی ،ش ح انخبار ،تحقةق سةد محمد یسةنی جاللی ،قم :مؤسسیۀ النشی
امسالمی ،بیتا ،ج ،7ص191.
 .19ابوطالب یحةی بن یسةن زیدی ،امفاد فی تاریخ امئمۀ ،تحقةق محمد یحةی سلمی عةان،
یمن :دارالحکمۀ الةمنةۀ1123 ،هی  .ق ،ص91؛ ابوالحسن محلّی ،الحدائق الوردیۀ فی اخبار الةیدیۀ،
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دمشق :دار اسامۀ ،نوبت دوح1112 ،هی  .ق ،ج ،1ص.127
 .13محمد بن ج ی طب ی شةعی ،دمئل اممامۀ ،قم :بعثت1117 ،هی  .ق ،ص.137
 .17موفق بن ایمد خوارزمى ،مقتل الحسةن ،قم :انوارالهدی1127 ،هی  .ق ،ج ،2ص12؛ ابین
شه آشوب ،پةشةن ،ج ،7ص227 – 223؛ ابن جَوزی ،تذم الخواص ،قم :رضیی1117 ،هیی  .ق،
ص227؛ ش ف الدین موصلی ،النعةم المقةم ،بیجا :مؤسسۀ امعلمی ،بیتا ،ص117؛ ابن طیاووس،
اللهوف ،ته ان :جهان ،1717 ،ص122؛ جمال الدین عاملی ،الدر النظةم فی مناقب امئمۀ اللهیامةم،
قم :جامعه مدرسةن1121 ،هی  .ق ،ص232؛ ابن نما یلی ،مثة انیةان ،نجف :المطبعۀ الحةدرییۀ،
1792هی  .ق1221/ح ،ص31؛ شمس الدین باعونی ،جواه المطالیب ،قیم :مجمیع ایةیاء الثقافیۀ
امسالمةۀ ،بیتا ،ج ،2ص221؛ م می یائ ی ،تسلةۀ المجالس ،قم :مؤسسیۀ المعیارف امسیالمةۀ،
1117هی  .ق ،ج ،2ص721؛ قاضی نورا تست ی ،إیقاق الحیق ،قیم :مکتبیۀ آییۀ ا الم عشیی
النجفی1112 ،هی  .ق ،ج ،11ص229؛ سةد هاشم بح انی ،یلةیۀ امبی ار ،قیم :موسسیۀ المعیارف
امسالمةۀ ،بیتا ،ج ،1ص212؛ همو ،مدینۀ المعاجة ،تحقةق موسسۀ المعیارف امسیالمةۀ باشی اف
شةخ عة ا مومیی ،قم :مؤسسۀ المعارف امسالمةۀ1111 ،هی  .ق ،ج ،1ص33؛ مجلسی ،پةشةن،
ج ،12ص22؛ عبدا بح انی ،پةشةن ،ج ،13ص222؛ دربندی ،پةشیةن ،ج ،7ص21؛ محمید تقیی
سهه  ،پةشةن ،ج ،2ص.772
 .12خوارزمی ،پةشةن ،ج ،2ص.72
 .21ابن طاووس ،پةشةن ،ص31؛ ابن نما یلی ،پةشةن ،ص.22
 .21مجلسی ،پةشةن ،ج ،12ص27 – 22؛ سةد نعمت ا جةای ی ،رییاو انبی ار ،بةی وت:
مؤسسۀ التاریخ الع بیی1123 ،هیی  .ق2119/ح ،ج  ،1ص222؛ عبیدا بح انیی ،پةشیةن ،ج،13
ص229 – 222؛ دربندی ،پةشةن ،ج ،7ص21؛ محمد تقی سهه  ،پةشةن ،ج ،2ص772.
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 .22مالیسةن ماشفی ،روضۀ الشهداء ،تصحةح عقةقی بخشایشی ،قم :دفت نشی نویید اسیالح،
 ،1732ص.173
 .27شةخ طوسی ،اممالی ،قم :دارالثقافۀ1111 ،هی  .ق ،ص.939
 .21مجلسی ،پةشةن ،ج ،12ص72؛ عبدا بح انی ،پةشةن ،ج ،13ص771.
 .22ابوالحسن علی علوی عم ی ،المجدی فی انساب الطالبةةن ،تحقةق ایمد مهدوی دامغیانی،
قم :متابخانه م عشی نجفی1112 ،هی  .ق ،ص.17
 .29ابن عنبه ،عمد الطالب فی نسب آل ابی طالب ،ریاو :مکتبۀ جل المع فۀ و مکتبۀ التوبیۀ،
2177ح ،ص.772

 .23شةخ صدوق ،اممالی ،بیجا :متابخانه اسالمةه ،بیتا ،ص.227
 .27قاضی نعمان مغ بی ،پةشةن ،ج ،7ص.211 – 211
 .22فتال نةشابوری ،روضۀ الواعظةن و بصة المتعظیةن ،قیم :دلةیل میا1127 ،هیی  .ق ،ج،1
ص122؛ طب سی ،تاج الموالةد ،قم :متابخانه م عشی نجفیی ،1119 ،ق ،ص71؛ ابین شه آشیوب،

المناقب ،پةشةن ،ج ،7ص.227 – 223
 .71م می یائ ی ،پةشةن ،ج ،2ص721؛ سةد هاشم بح انی ،پةشیةن(یلةیۀ انبی ار) ،ج،1
ص212؛ مجلسی ،پةشةن ،ج ،12ص27 – 22؛ سةد نعمیت ا جةایی ی ،پةشیةن ،ج ،1ص271؛
عبدا بح انی ،پةشةن ،ج ،13ص229. – 222

 .71دربندی ،پةشةن ،ج ،7ص21؛ محمد تقی سهه  ،پةشةن ،ج ،2ص.772
 .72نجاشی ،رجال نجاشی ،قم :جامعه مدرسةن1113 ،هی  .ق ،ص777؛ یلّی ،الخالصه ،قیم:
مکتبۀ ال ضی.121 ،1771 ،
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 .77درباره محمد بن عةسی ن.ک :شةخ طوسی ،رجال الطوسی ،قم :جامعه مدرسةن1112 ،هی.
ق ،ص797؛ درباره محمد بن خالد ب قی ن.ک :نجاشی ،پةشةن ،ص772؛ شیةخ طوسیی ،پةشیةن،
ص.797

 .71درباره ب ید بن معاویه عجلی ن.ک :نجاشی ،پةشةن ،ص112؛ ابن داوود یلی ،رجال ابین
داوود  ،تحقةق سةد محمد صادق آل بح العلوح ،نجف :منشورات مطبعۀ الحةدریۀ ،ص .93درباره ابن
بکة ن.ک :مشی ،رجال مشی ،مشهد :دانشگاه مشیهد ،1717 ،ص732؛ دربیاره ابوالجیارود ن.ک:
نجاشی ،پةشةن ،ص113؛ ابن غضائ ی ،رجال ابن الغضائ ی ،قم :مؤسسه اسماعةلةان ،1791 ،ج،1
ص91؛ مشی ،پةشةن ،ص.222
 .72سةد عبدا یسةنی ،ب رسی و نقد منابع عاشیورا ،چیاپ اول ،قیم :پژوهشیگاه علیوح و
ف هنگ اسالمی ،1779 ،ص.191
36. Donald Venes, M.D(ed), Tabers Cyclopedic Medical Dictionary, 22th
edition, F.A. Davis Company, 2013.

 .73زخم شمشة ب خالف زخم تة یا نةةه با واید طول سینجةده مییشیود و نیه بیا وایید
مسایت.
 .77ابن شه آشوب ،پةشةن ،ج ،7ص.227 – 223
 .72مجلسی ،پةشةن ،ج ،17ص .211عبدا بح انی ،پةشةن ،ج ،13ص229 – 222؛ دربندی،
پةشةن ،ج ،7ص21؛ محمد تقی سهه  ،پةشةن ،ج ،2ص772.
 .11ابن شه آشوب ،پةشةن ،ج ،7ص223.
 .11م می یائ ی ،پةشةن ،ج ،2ص721؛ مجلسی ،پةشةن ،ج ،12ص27 – 22؛ سةد نعمت ا
جةای ی ،پةشةن ،ج ،1ص222؛ عبدا بح انی ،پةشةن ،ج ،13ص.229 – 222
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 .12محمد تقی سهه  ،پةشةن ،ج ،2ص.772
 .17دربندی ،پةشةن ،ج ،7ص.21
 .11مصطفی درایتی ،فه ستواره دستنوشیتهای ایی ان ،تهی ان :متابخانیه مجلیس شیورای
اسالمی ،1772 ،ج ،3ص.371
 .12محمد باق مجلسی ،عةن الحةات ،تصحةح سةد علی محمد رفةعی ،ته ان :قیدیانی،1772 ،
ص.71
 .19طب ی ،پةشةن ،ج ،2ص217؛ ابن عبدالب  ،امسیتةعاب فیی مع فیۀ امصیحاب ،تحقةیق
محمد علی بجاوی ،بة وت :دارالجةل1112 ،هی  .ق1222/ح ،ج ،1ص.112
 .13واقدی ،المغازی ،تحقةق مارسدن جونة ،بة وت :اعلمی1112 ،هی  .ق ،ج ،2ص391؛ ابین
سعد ،پةشةن ،ج ،1ص.27
 .17ابوینةفه دینوری ،امخبار الطوال ،تحقةق عبدالمنعم عام  ،قیم :منشیورات رضیی،1797 ،
ص.127
 .12بالذری ،پةشةن ،ج ،7ص211؛ طب ی ،پةشیةن ،ج ،2ص122؛ شیةخ مفةید ،پةشیةن ،ج،2
ص117؛ طب سی ،اعالح الوری ،باعالح الهدی ،قم :آل البةت 1113 ،ق ،ج ،1ص131.
 .21ابن طاووس ،سعد السعود للنفوس منضود ،قم :دارالذخائ  ،بیتا ،ص179.
 .21سةد محمد یسةن یسةنی جاللیی ،فهی س التی ا  ،قیم :دلةیل میا1127 ،هیی  .ق ،ج،1
ص172.
 .22لبةب بةضون ،موسوعۀ م بالء ،بة وت :مؤسسۀ امعلمى1123 ،هی  .ق ،ج ،2ص.171
 .27ابن سعد ،پةشةن ،ج ،11ص131؛
 .21ابوطالب زیدی ،پةشةن ،ص91؛ طبی ی شیةعی ،پةشیةن ،ص137؛ خیوارزمی ،پةشیةن،
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ج ،2ص12؛ ابوالحسن محلّی ،پةشةن ،ج ،1ص127؛ ابن نما یلی ،پةشةن ،ص39؛ علی بن موسی
بن طاووس یلی ،اللهوف ،پةشةن ،ص39؛ ایمد بن موسیی بین طیاووس یلیی ،پةشیةن ،ص27؛
جمال الدین عاملی ،پةشةن ،ص232؛ مجلسی ،پةشةن ،ج ،12ص27 – 23؛ عبدا بح انی ،پةشةن،
ج ،13ص711 – 711؛ محمد تقی سهه  ،پةشةن ،ج ،7ص.7
 .22ابن جوزی ،ال د علی المتعصب العنةد ،تحقةق محمد ماظم محمودی ،بیجا :بینا1117 ،هی
 .ق1277/ح ،ص.72
 .29قاضی نعمان مغ بی ،پةشةن ،ج ،7ص191؛ ابوالحسن محلّی ،پةشةن ،ج ،1ص.127
 .23زبة بن بکار(229-132هی  .ق) یکی از نوادگان زبة بن عواح ،اخباری و صایب آثیار
متعدد بود و عام شَعبی از تابعان و بةرگان یدیث ع اق بود مه ارتبا نةدیکی با پنجمیةن ییامم
اموی ،عبدالمل

م وان(ی 79-92:هی  .ق) داشت.

 .27ملةنی ،الکافی ،ته ان :دارالکتب امسالمةه ،1792 ،ج ،9ص.122
 .22ی ّ عاملی ،وسائل الشةعه ،قم :موسسۀ آل البةت1112 ،هیی  .ق ،ج ،7ص 291و ج،1
ص792 – 791؛ سةد هاشم بح انی ،یلةۀ انب ار ،پةشةن ،ج ،1ص212؛ مجلسی ،پةشیةن ،ج،12
ص21؛ عبدا بح انی ،پةشةن ،ج ،13ص.771-722
 .91به عنوان نمونه ن.ک :ملةنیی ،پةشیةن ،ج ،2ص911 ،791 ،277 ،191 ،31 ،21؛ شیةخ
طوسی ،التهذیب ،ته ان :دارالکتب امسالمةۀ1113 ،هی  .ق ،ج ،1ص112 ،123؛ همو ،امستبصیار،
ته ان :دارالکتب امسالمةۀ1721 ،هی  .ق ،ج ،1ص ،212ص 129و .131
 .91درباره ابوعلی اشع ی قمی ن.ک :نجاشی ،پةشةن ،ص22؛ شةخ طوسی ،الفه ست ،نجیف:
المکتبۀ ال ضویۀ ،بیتا ،ص .31درباره ایمد بن نضی ن.ک :نجاشیی ،پةشیةن ،ص27؛ ابین داوود،
پةشةن ،ص21؛ درباره عم و بن شم ن.ک :نجاشی ،پةشةن ،ص .273درباره جاب بن یةید جعفیی
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ن.ک :مشی ،پةشةن ،ص.122
 .92قاضی نعمان مغ بی ،دعائم اإلسالح ،مص  :دارالمعارف1732 ،هی  .ق ،ج ،2ص.121
 .97مة زا یسةن نوری ،مسیتدرک الوسیائل و مسیتنب الوسیائل ،قیم :مؤسسیۀ آل البةیت،
1117هی  .ق ،ج ،7ص.211
 .91همان.

 .92درباره قمةص و ثوب در دوره پةامب ن.ک :صالح ایمید العلیی ،المنسیوجات و املبسیۀ
الع بةۀ فی العهود امسالمةۀ امولی ،بة وت :شی مۀ المطبوعیات2117 ،ح ،ص121؛ رینهی ت دزی،
ف هنگ البسه مسلمانان ،ت جمه یسةنعلی ه وی ،ته ان :دانشگاه ته ان ،1712 ،ص.712 ، 111
 .99درباره پةامب ن.ک :بخاری ،صحةح بخاری ،بیجا :دارالفک  ،بییتیا ،ج ،3ص73؛ دربیاره
یسةن بن علی ن.ک :ملةنی ،پةشةن ،ج ،9ص122 ،112؛ هیی  .قاضیی نعمیان( ،شی ح امخبیار)،
پةشةن ،ج ،2ص121؛ درباره اماح علی بن یسةن
اماح باق

ن.ک :ملةنی ،پةشةن ،ج ،9ص213؛ دربیاره

ن.ک :ملةنی ،پةشةن ،ج ،7ص213؛ درباره اماح صادق

ص121؛ درباره اماح رضا

ن.ک :ملةنیی ،پةشیةن ،ج،9

ن.ک :ملةنی ،پةشیةن ،ج ،1ص722؛ دربیاره امیاح هیادی

ن.ک:

ملةنی ،پةشةن ،ج ،1ص .122ب ای اطالعات بةشت درباره تاریخ تحول جُبّه ن.ک :سوسن ف هنگی،
جبه ،دانشنامه جهان اسالم  ،زی نظ غالمعلی یداد عادل ،ته ان :بنةیاد دائی المعیارف اسیالمی،
 ،1771ج ،2ص.977-972
 .93ملةنی ،پةشةن ،ج ،9ص.112

 .97درباره مجاز بودن پوشةدن خة و پوست سنجاب ن.ک :محمد بن مکی عیاملی ،اللمعیۀ
الدمشقةۀ فی الفقه اممامةۀ ،تحقةق محمد تقی م وارید و اصغ م وارید ،بیجا :بینا ،ص.72

 .92ابن سةده ،المخصص ،بة وت :دارالکتب العلمةۀ ،بیتیا ،ج ،2ص112؛ زمخشی ی ،اسیاس
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البالغۀ ،بة وت :دارالصادر ،بیتا ،ص122.
70. Y.K. Stillman, “Libas”, The Encyclopaedia of Islam (second ed),
Leiden, Brill, 1986, Vol.5, p.733.

 .31شةخ مفةد ،امرشاد فی مع فۀ یجج ا علی العباد ،قم ،منگ ه شةخ مفةید1117 ،هیی  .ق،
ج ،2ص.112
 .32فتال نةشابوری ،پةشةن ،ج ،1ص223؛ فضل بن یسن طب سی ،اعالح الوری باعالح الهدی،
پةشةن ،ج ،1ص192؛ همو ،تاج الموالةد ،پةشةن ،ص79؛ جمال الدین عاملی ،پةشةن ،ص.227
 .37ابن طاووس ،پةشةن.129-121 ،

