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چکیده

شهدای نینوا ،دردانههای حیات و از بهترین و وفادارترین اصحاب سیدالشهدا)ع( بودند که در
طول زمان و به علت تکیه بر منابع بی اعتبار یا ضعیف ،نامهای فراوانی به آنها افزوده شده
است که میتوان آنها را به چند گروه تقسیم کرد  .۱.افرادی که از اساس وجود خارجی نداشتند.
 .۲دشمنان اهل بیت که هم عصر امام حسین)ع( بودند و نامشان در شمار شهدای کربال ضبط
شده است .۳ .افرادی که روز عاشورا در لشکر ابن سعد حضور داشتند ،ولی به مرور زمان نام
برخی از آنها جزء شهدای کربال ضبط شده است  .۴.کسانی که در لشکر امام حسین)ع( حضور
داشتند ،اما به علت اسارت یا جراحت ،قبول کردن امان نامه از دشمن یا فرار از میدان جان
سالم به در بردند و با این وجود نام برخی از آنها در شمار شهدای کربال ضبط شده است .از
همین روی شناخت هویت و تعداد اصحاب سیدالشهداء)ع( و تعیین نام شهدای کربال و تمییز
آن از سایرین ،امری الزم و ضروری است.
کلید واژه ها:
شهدای نینوا ،تعداد ،نام ،منابع ضعیف و بی اعتبار ،گزارشهای متفاوت
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مقدمه
اصحاب امام حسین)ع( از ارکان اصلی تشکیل دهندهی قیام عاشورا بودند .در تاریخ کهن
در مورد نام و تعداد آنها اختالف نظر فراونی است ،از همین روی برخی از نویسندگان بدون
توجه به اصول و قواعد پژوهش در تاریخ ،به هر کتابی اعتماد کرده و هر نامی را که یافتند
در شمار شهدای نینوا ضبط کردند ،حال آنکه نتیجهی این کار نادیده گرفتن گزارشهای معتبر
تاریخ و اعتماد به گزارش های بی اعتماد یا ضعیف است .از همین روی و با توجه به اینکه
برخی از اسامی که در کتب ذیل نام شهدای کربال ضبط کردهاند ،از جمله اسامی دشمنان
امام بودند یا کسانی که وجود خارجی نداشتند یا در کربال به شهادت نرسیدند ،ضرورت و
تحقیق پیرامون این موضوع هویدا میشود .
در مورد پیشینهی این بحث مطلبی که به صورت دقیق و همراه با نقد و بررسی گزارشهای
متفاوت در این زمینه باشد و همچنین استخراج نام شهدای کربال از میان دهها نام یافت نشد
و قریب به اتقاق کتبی که پیرامون شهدای کربال به نگارش در آمده ،بدون در نظر گرفتن
گزارشهای مربوط به تعداد شهدای نینوا ،درصدد استخراج اسماء آنها از هر منع کهن یا متاخر
برآمده اند ،اما هیچ گونه توجهی به میزان اعتبار منابع مورد استناد ،تعارض با دیگر گزارشهای
تاریخی و در نظر گرفتن اصول و قواعد پژوهش در تاریخ نکردهاند.
در این مقاله با رویکرد پژوهشی  -انتقادی ،ابتدا پنج گزارش مذکور در کتب کهن در مورد
تعداد شهدای کربال بیان و بررسی میشود ،سپس برای هر یک از گروههای چهار گانه مواردی
به عنوان نمونه ذکر میشود ،تا در نهایت گزارشی که طبق اصول و قواعد پژوهش
معتبر)صالحی حاجی آبادی :۱۳۸۷ :ص (۸۰ -۵۱در مورد تعداد شهدای نینواست مشخص
شود.
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بخش اول
در این بخش پنج گزارش در مورد تعداد شهدای نینوا مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
گزارش اول ۱۴۵ :تن
مورخینی چون طبری)۳۱۰ق( ،عبدالرحمنبن جوزی)۵9۷ق( ،سبط ابن جوزی)۶۵۴ق(،
المزی)2۷۴ق( ،ذهبی)۷۴۸ق( ،إبن کثیر)۷۷۴ق( ،إبن حجر)2۸۵ق( به نقل از عمار دهنی از
ابوجعفر گزارش کردند:
وقتی حر برای اولین بار با سیدالشهداء)ع( مالقات کرد ،به آن حضرت گفت « :باز گرد که
من پشت سرم خیری برای تو ندیدم».
امام خواست باز گردد که با مخالفت برادران مسلم مواجه شد؛ پس امام همراه  ۴۵اسب سوار
و ۱۰۰پیاده نظام واردکربال شد .
هنگام مالقات امام با عمربن سعد ،آن حضرت فرمود :یکی از این سه پیشنهاد مرا قبول کنید:
«  ...یا بگذارید نزد یزید بروم.»...
ابن سعد درخواست امام را به عبیداهلل نوشت ،ولی او نپذیرفت ،از همین روی جنگ رخ داد
و تمام اصحاب سیدالشهداء)ع( به شهادت رسیدند)طبری  .(292 /۴ :۱۳۵۸،برخی تنها این
بخش از این گزارش را نقل کردند « :اصحاب سیدالشهداء )ع( روز عاشورا  ۴۵اسب سوار
و  ۱۰۰پیاده نظام بودند») ابن نما :۱۳۶9،ص .۳9ابن طاووس  :۵2۱۴،ص(۱۵۸؛ اما این
گزارش از چند جهت قابل تأمّّل است؛ اوالً :طبری-که اولین منبع در نقل این گزارش است
و منبع برای سایر کتب -افزون بر بیان این گزارش ،قول دیگری – گزارش  2۷اصحاب)طبری
 2۷ ،(۰2۳ /۴ :۱۳۵۸،شهید)طبری  (۳۴۸ /۴ :۱۳۵۸،و  2۷سر را نیز نقل کرده)طبری :۱۳۵۸،
 ،(۳۴9 /۴حال کدام گزارش را باید ترجیح داد؟ گزارش  ۱۴۵تن یا  2۷تن را؟! ظاهرا گزارش
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دوم بهخاطر تقدم زمانی و تعدد منابع کهن ارجح است که در ادامه ذیل گزارش پنجم بیان
میشود.
ثانیاً :حر به امام)ع( گفت « :باز گرد که من پشت سرم خیری برای تو ندیدم» .این در حالی
است که وقتی امام حسین )ع( ازشهادت مسلم مطلع و قصد بازگشتن داشت ،حر به شدت
از برگشتن امام ممانعت به عمل آورد و مورخینی چون أبومخنف)۱۵۷ق( ،إبن سعد)۳۰2ق(،
طبری)۳۱۰ق( طبق یک گزارش ،إبن أعثم)۳۱۴ق( ،شیخ مفید)۴۱۳ق( ،مسکویه)۱2۴ق(
فتال)۵۰۸ق( ،طبرسی)۵۴۸ق( ،إبن شهرآشوب) ۵۸۸ق( ،إبن جوزی)۵9۷ق( ،إبن
أثیر)۶۳۰ق( ،إبن طاووس)۶۶۴ق( ،أبی -الفداء)2۷۳ق( ،النویری)۷۳۳ق( و إبن کثیر) (۷۷۴به
این مطلب تصریح کردهاند)ر .ک :أبومخنف  :۱۳۶۴،ص 2۸ـ  .۸۵ابومخنف  :۱۳۶۷،ص۱۶۸
ـ  .۱۷۱إبن سعد :۱۴۱۵،ص .۶۸طبری  2۳۰ /۴ :۱۳۵۸،و  .۳۰۳ابن اعثم  ۷۶ /۵ :۱۴۱۱،و
 .۷۷شیخ مفید :۱۴۱۳،
 .۸۰ - ۷۸ /2مسکویه  .۶۰ /2 :۱۳۶۶،نیشابوری ،بی تا .۱۷9 :طبرسی ،بی تا :ص 2۳2و .۳۳2
ابن شهرآشوب ،بی تا .9۶ /۴ابن جوزی  .۳۳۵ /۵ :2۱۴۱،ابن اثیر  ۴۶ /۴ :۱۳99،و  .۴۷ابن
طاووس  :۵2۱۴،ص .۱۳۷ابی الفداء ،بی تا .۱9۰ /۱ :نویری ،بی تا:
 .۴۱۸ /۰2ابن کثیر  .(۱۸۶ /۸ :۱۴۰۸،یا در گزارش دیگری ابومخنف)۱۵۷ق(،
طبری)۳۱۰ق( ،شیخ مفید)۴۱۳ق( ،فتال نیشابوری)۵۰۸ق( ،طبرسی)۵۴۸ق( ،ابن
اثیر) ۶۳۰ق( نقل کردند :امام بعد از نماز صبح در قصر بنی مقاتل ،سعی در متفرق کردن
اصحاب و انحراف از سمت کوفه را داشت که حر مانع متفرق شدن آنها میشد و این
کشاکش ادامه داشت تا به نینوا رسیدند)ابومخنف  :۱۳۶۷،ص .۱۷۷أبومخنف  :۱۳۶۴،ص29
و  .9۳طبری  .۳۰۸ /۴ :۱۳۵۸،شیخ مفید  .2۸ /2 :۱۴۱۳،نیشابوری ،بی تا :ص .۱۸۰طبرسی،
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بی تا :ص .۴۵ابن اثیر (۵۱ /۴ :۱۳99،؛ پس اینکه بیان شد« :حربن یزید به امام پیشنهاد
بازگشت داد» نادرست و بر خالف دو گزارش مذکور است.
ثالثاً :اصحاب امام حسین)ع( خاصه اهل بیت ،از بهترینها بودند)ر .ک :أبومخنف :۱۳۶۴،
ص .۱۰۷طبری .۳۱۷ /۴ :۱۳۵۸،
االصفهانی  :۱9۷۰،ص .۷۴نیشابوری ،بی تا :ص .۱۸۳شیخ مفید  .9۱ /2 :۱۴۱۳،ابن اثیر
 .۵۷ /۴ :۱۳99،ابن اعثم  ،(9۵ /۵ :۱۴۱۱،حال در آن شرایط حاد و حساس چگونه برادران
مسلم در مقابل تصمیم سیدالشهداء)ع( تسلیم نشدند؟ وانگهی در صورتی که « حر اجازهی
بازگشت» داد ،امام حسین)ع( کسی نبود که در برابر نظر برادران مسلم تسلیم شود،
همانگونه که وقتی بزرگان آن روزگار ،حضرت را از رفتن به کوفه برحذر داشتند ،امام به
نظرِ آنان اعتنایی نکرد و راهی کوفه شد.
رابعاً :عمار دهنی از امام باقر)ع( نقل کرد :امام حسین)ع( از ابن سعد خواست « به او اجازه
دهد تا نزد یزید رفته و با او بیعت کند»! اما این مطلبی نادرست و تهمتی بیش نیست)ر.
ک :صالحی حاجی آبادی :۱۳9۷،ص .(۳۱۷ -۳۱۵
خامساً :عمار دهنی نقل کرد :در لشکر امام حسین)ع(  ۴۵اسب سوار حضور داشتند؛ حال
آنکه به تصریح أبومخنف)۱۵۷ق( ،بالذری)۷92ق( ،دینوری)2۸2ق( ،یعقوبی)۸۴2ق( طبق
یک نقل ،طبری)۳۱۰ق( طبق یک گزارش ،طبری شیعی)قرن چهارم( ،شیخ مفید)۴۱۳ق(،
مسکویه)۱2۴ق( ،فتال)۵۰۸ق( ،طبرسی)۵۴۸ق( ،خوارزمی)۵۶۸ق( ،إبن جوزی)۵9۷ق(،
إبن أثیر)۶۳۰ق( ،إبن عدیم)۶۶۰ق( ،نویری)۷۳۳ق( ،إبن کثیر)۷۷۴ق( ،مقریزی)۸۴۵ق(
روز عاشورا  2۳اسب سوار در لشکر سیدالشهداء)ع( حضور داشتند)أبومخنف :۱۳۶۴،
ص .۱۱۳بالذری ،بی تا .۳9۵ /۳ :دینوری  :۱9۶۰،ص .۵۶2یعقوبی ،بی تا .۴۳2 /2 :طبری
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 .۰2۳ /۴ :۱۳۵۸،طبری شیعی :۱۴۱۳،ص .۱۷۸شیخ مفید  .9۵ /2 :۱۴۱۳مسکویه :۱۳۶۶،
 .۷۵ /2نیشابوری ،بی تا :ص.۱۸۴
طبرسی ،بی تا :ص .۴۰2طبرسی  :۱۴۰۶،ص  .۳۱خوارزمی  .۶ /2 :۱۴۱۸،ابن جوزی :2۱۴۱،
 .۳۳۸ /۵ابن اثیر .۵9 /۴ :۱۳99،
ابن عدیم .۸2۶2 /۶ :۱۴۰۸،نویری ،بی تا .۴۳۸ /۰2 :ابن کثیر  .2۱9 /۸ :۱۴۰۸،مقریزی،
 ،(۳۶۴ /۵ :۱۴2۰نه  ۴۵اسب سوار .
طبیعتا گزارش « 2۳اسب سوار» به علت تقدم و تعدد منابع ،از اعتبار بیشتری نسبت به
گزارش « ۴۵اسب سوار» برخوردار است.
سادساً :عمار دهنی به نقل از امام باقر)ع( تصریح کرد « :فقاتله فقتل اصحاب الحسین
کلهم :پس ابن سعد با حسین وارد جنگ شد و تمام اصحاب آن حضرت را به شهادت
رساند» .بر اساس این متن ،تمام  ۱۴۵تن روز عاشورا به شهادت رسیدند و واژهی «کلهم»
بر این مطلب تاکید دارد .حال آنکه روز عاشورا برخی از اصحاب سیدالشهداء)ع( همانند
ضحاکبن عبداهلل)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۱۵۷طبری  ،(۳۳9 /۴ :۱۳۵۸،غالم عبدالرحمنبن
عبد ربه)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص  .۱۱۵طبری  ،(۱2۳ /۴ :۱۳۵۸،عقبهبن سمعان)ابومخنف
 :۱۳۶۷،ص .۵۷2أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .2۰2طبری  .۳۴۷ /۴ :۱۳۵۸،بالذری ،بی تا:
 .۰۵2 /۳ابن اثیر  ،( ۸۰ /۴ :۱۳99،سواربن ابی حمیر)ر .ک :بالذری ،بی تا .۴۰۵ /۳ :مشهدی
 .۴9۵ :۱۴۱9،ابن طاووس :۱۴۱۶،
 .۸۰ /۳ابن زبیر  :۱۴۰۳،ص .۱۷۳ابن احمد :۱۴۰۵،ص (22۱و مرقعبن ثمامه زنده
ماندند)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .2۰2بالذری ،بی تا ،۴۱۱ /۳ :نام پدرش را قمامة ضبط کرده
است .طبری  .۳۴۷ /۴ :۱۳۵۸،ابن اثیر  .۸۰ /۴ :۱۳99،نویری ،بی تا ،(۴۶۳ /۰2 :پس این

135

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سیزدهم .شماره پنجاه /پائیز ۱۳9۷

ادعای عمار نادرست و قابل تامل است .بنابراین با توجه به اشکاالتی که بیان شد ،گزارش
عمار دهنی قابل تامل است.
گزارش دوم ۸9تن
ابن سعد)۳۰2ق( و ذهبی)۷۴۸ق( گزارش کردند :پنجاه تن] از اصحاب[ همراه امام حسین
)ع( بودند ،بیست تن از لشکر دشمن به وی ملحق و ۱9تن از اهل بیتش همراه او بودند.
امام حسین)ع( خطاب به لشکر ابن سعد مطالبی فرمود ،از جمله اینکه « مرا را رها کنند تا
نزد یزید رفته و دست در دست او بگذارم») إبن سعد  :۱۴۱۵،ص .۶9ذهبی ،۱۴/۵ :22۱۴،
با اینکه ذهبی این مطلب را از ابن سعد نقل کرده ،اما «بیعت با یزید» را گزارش نکرده
است( .طبق این گزارش ،اصحاب سیدالشهداء)ع( روز عاشورا  ۸9تن بودند؛ اما این گزارش
نیز مخدوش است ،زیرا اوالً :این گزارش تنها توسط ابن سعد نقل شده و ذهبی نیز آن را
از ابن سعد ذکر کرده است.
ثانیاً :این گزارش توان مقابله با گزارش پنجم که توسط بسیاری از بزرگان متقدم نقل شده
را ندارد.
ثالثاً :در این گزارش ادعا شده« :امام حسین)ع( حاضر شد با یزید بیعت کند» ،ولی اساس
این مطلب تهمت و دروغی بیش نیست)ر .ک :صالحی حاجی آبادی  :۱۳9۷،ص-۳۱۵
 ،(۳۱۷بنابراین گزارش فوق نیز مخدوش و قابل استناد نیست.
گزارش سوم ۸۷:تن
مسعودی)۳۴۶ق( نقل کر د :وقتی سیدالشهداء)ع( در قادسیه با لشکر حر مواجه شد ،حر
خبر شهادت مسلم را داد و گفت « :باز گرد؛ من پشت سرم خیری برایت ندیدم» .امام
تصمیم به بازگشتن گرفت که با مخالفت برادران مسلم مواجه شد ،از همین روی به سمت
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کوفه حرکت کرد تا اینکه به لشکر ابن سعد برخورد کرد .شمار اصحاب امام  ۵۰۰اسب
سوار از أهل بیت و اصحاب و صد پیاده نظام بودند .تمام افرادی که روز عاشورا با ]امام[
حسین )ع( به شهادت رسیدند  ۸۷،تن بودند») مسعودی .(۶۱ /۳ :۱۳۸۵،
مسعودی در اینجا دو ادعا کرده ،یکی آنکه ششصد تن ،همراه امام به کربال آمدند .دوم
اینکه روز عاشورا  ۸۷به شهادت رسیدند؛ اما گزارش مسعودی نیز از چند جهت قابل تامل
است ،اوالً :مسعودی در قرن چهارم متفرد در ذکر این گزارش است ،پس توان مقابله با
دیگر گزارشها ،از جمله گزارش پنجم را ندارد.
ثانیاً :این جمله که حر خطاب به امام)ع( گفت « :باز گرد من خیری در کوفه برایت ندیدم»
توسط طبری)۳۱۰ق( ،عبدالرحمنبن جوزی)۵9۷ق( ،سبط ابن جوزی)۶۵۴ق(،
المزی)2۷۴ق( ،ذهبی)۷۴۸ق( ،إبن کثیر)۷۷۴ق( ،إبن حجر)2۸۵ق( نیز نقل گردیده و ذیل
آن تصریح شده « :امام همراه  ۴۵اسب سوار و ۱۰۰پیاده نظام وارد کربال شد») طبری
 .292 /۴ :۱۳۵۸،ابن جوزی:2۱۴۱ :
 .92۳ /۵ابن جوزی ،بی تا :ص .۵۱2المزی  .۷2۴ /۶ :۱۴۱۳،ذهبی  .۳۰۸ /۳ :92۱۴،ابن
کثیر  .۱۴2 /۸ :۱۴۰۸،ابن حجر  .۳۰۴ /2 :۱۴۰۴،ابن حجر  ،(۷۱ /2 :۶2۱۴،پس ذیل این
گزارش ،با گزارش مسعودی که نقل کرد « :امام همراه  ۵۰۰اسب سوار و صدپیاده نظام به
کربال آمد» ناسازگاری است.
ثالثاً :همانگونه که در گزارش اول ذیل ثانیا بیان شد :پیشنهاد حر به امام مبنی بر بازگشت
و نیز سخن برادران مسلم که ما میجنگیم ،نادرست است.
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رابعاً :این گزارش مبنی بر آنکه شهدای کربال  ۸۷تن بودند ،تاب توان مقابله با گزارش
چهارم و پنجم را بهخاطر تعدد و تقدم منابع ندارد ،در نتیجه گزارش مسعودی همانند دو
گزارش قبل از آن قابل استناد نیست.
گزارش چهارم ۷۸ :تن
ابومخنف)۱۵۷ق(،

دینوری)2۸2ق(،

طبری)۳۱۰ق(،

شیخ

مفید)۴۱۳ق(،

ابن

عساکر)۵۷۱ق( ،ابن جوزی)۵9۷ق( ،ابن اثیر)۶۳۰ق( ،ابن نما)۶۴۵ق( ،ابن عدیم)۶۶۰ق(،
نویری)۷۳۳ق( ،صدفی)۷۶۴ق( و ابن صباغ)۸۵۵ق( گزارش کردند :یکی از لشکریان ابن
زیاد در شام خطاب به یزید گفت :حسین با هجده تن از اهل بیت خود و شصت تن دیگر
از اصحاب ،به کربال آمدند و چون به حکم امیر سر فرود نیاوردند همه را کشتیم)أبومخنف،
 :۱۳۶۴ص .۱۰2دینوری  :۱9۶۰،ص ،۶۰2با این حال یک صفحه قبل بیان کرد2۷ :سر
اصحاب حسین به کوفه فرستاده شد ،همان ص .۵92طبری  .۳۵۱ /۴ :۱۳۵۸،شیخ مفید
:۱۴۱۳،
 .۱۱۸ /2ابن عساکر  .۴۴۵ /۱۸ :۱۴۱۵،ابن جوزی  .۳۴۱ /۵ :2۱۴۱،ابن اثیر .۸۳ /۴ :۱۳99،
ابن نما  :۱۳۶9،ص .۷۸ابن عدیم ،
 .۶۳۱ /۶ :۱۴۰۸نویری ،بی تا .۴۶۷ /۰2 :صدفی .۷2۱ / ۱۴ :۰2۱۴ ،ابن صباغ /2 :22۱۴،
.(۸۳۱
همین گزارش به گونههای دیگری نیز نقل شده است ،مثال ابن سعد)۳۰2ق( گوید« :
حسین)ع( همراه هجده تن از اهل بیت و هفتاد تن از شیعیانش بر ما وارد شد») إبن سعد
 :۱۴۱۵،ص(۸۱؛ یا ابن اعثم)۳۱۴ق( نقل کرد « :حسین)ع( همراه 2۳مرد از شیعیان ،خواهران
و اهل بیتش بر ما وارد شدند») ابن اعثم (۷2۱ /۵ :۱۴۱۱،؛ یا دمشقی)۸۷۱ق( گزارش کرد:
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« حسین)ع( همراه نوزده تن از بنی هاشم و شصت تن از غیر بنی هاشم بر ما وارد شدند»)
ابن دمشقی  .(۷۰2 /2 :۱۴۱۶،طبیعتاً آنچه توسط ابن سعد ،ابن اعثم و دمشقی ذکر شده
است ،توان مقابله با گزارش فوق که توسط یازده تن از مورخین نقل شده را ندارد .
در هر صورت طبق گزارش چهارم امام حسین)ع( همراه  ۷۸تن از اصحاب و اهل بیتش
به محاصرهی لشکر ابن سعد در آمدند و علی رغم آنکه گزارش فوق توسط چهار تن از
بزرگانِ قبل از قرن پنجم یعنی ابومخنف)۱۵۷ق( ،دینوری)2۸2ق( ،طبری)۳۱۰ق( ،شیخ
مفید) ۴۱۳ق( نقل شده ،اما با این وجود توان مقابله با گزارش پنجم که شامل سه گزارش
در مورد تعداد اصحاب ،شهدا و سرهای از تن جدا است را ندارد ،افزون بر آنکه کسانی
که این گزارش را نقل کردند ،گزارش پنجم را نیز نقل کردند و در صورت تعارض میان
این دو گزارش ،نقل پنجم بخاطر تعدد و تقدم منابع ارجح از گزارش چهارم است.
گزارش پنجم 2۷ :تن
بزرگانی چون أبومخنف)۱۵۷ق( ،بالذری)۷92ق( ،دینوری)2۸2ق( ،یعقوبی)۸۴2ق(،
طبری)۳۱۰ق( ،طبری شیعی)قرن چهارم( ،شیخ مفید)۴۱۳ق( ،مسکویه)۱2۴ق(،
فتال)۵۰۸ق( ،طبرسی)۵۴۸ق( ،خوارزمی)۵۶۸ق( ،إبن جوزی)۵9۷ق( ،إبن أثیر)۶۳۰ق(
،إبن عدیم)۶۶۰ق( ،نویری)۷۳۳ق( ،إبن کثیر)۷۷۴ق( ،مقریزی)۸۴۵ق( تصریح دارند :امام
حسین)ع( بعد از نماز صبح عاشورا ،همراه  2۳اسب سوار و چهل پیاده نظام خارج ] و
آمادهی نبرد[ شد)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۱۱۳بالذری ،بی تا .۳9۵ /۳ :دینوری :۱9۶۰،
ص .۵۶2یعقوبی ،بی تا .۴۳2 /2 :طبری  .۰2۳ /۴ :۱۳۵۸،طبری شیعی :۱۴۱۳،ص .۱۷۸شیخ
مفید  .9۵ /2 :۱۴۱۳مسکویه ،
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 .۷۵ /2 :۱۳۶۶نیشابوری ،بی تا :ص .۱۸۴طبرسی ،بی تا :ص .۴۰2طبرسی  :۱۴۰۶،ص .۳۱
خوارزمی  .۶ /2 :۱۴۱۸،ابن جوزی  .۳۳۸ /۵ :2۱۴۱،ابن اثیر  .۵9 /۴ :۱۳99،ابن عدیم:۱۴۰۸،
 .۸2۶2 /۶نویری ،بی تا .۴۳۸ /۰2 :ابن کثیر  .2۱9 /۸ :۱۴۰۸،مقریزی،
 .(۳۶۴ /۵ :۱۴2۰طبق این گزارش روز عاشورا  2۷تن جنگجو همراه سیدالشهداء )ع( بودند.
در گزارش دیگری أبومخنف)۱۵۷ق( ،بالذری)9۷2ق( ،طبری)۳۱۰ق( ،طبری شیعی) قرن
چهارم( ،مسکویه)۱2۴ق( ،خوارزمی)۵۶۸ق( ،إبن أثیر)۶۳۰ق( ،إبن حاتم)۶۶۴ق( إبن
کثیر)۷۷۴ق( ،إبن دمشقی)۸۷۱ق( تصریح دارند :در کربال  2۷تن از اصحاب امام)ع( به
شهادت رسیدند)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .2۰2طبری  .۳۴۸ /۴ :۱۳۵۸،طبری شیعی :۱۴۱۳،
ص .۱۷۸مسکویه  .۷۳ /2 :۱۳۶۶،بالذری ،بی تا .۴۱۱ /۳ :خوارزمی  .۴۴ /2 :۱۴۱۸،ابن اثیر
 .۸۰ /۴ :۱۳99،ابن حاتم ،بی تا :ص .۵۵9ابن کثیر ،
 .۰۶2 /۸ :۱۴۰۸ابن دمشقی .(9۰2 /2 :۱۴۱۶،
در گزارش سوم أبومخنف)۱۵۷ق( ،بالذری) ،(۷92دینوری)2۸2ق( ،طبری)۳۱۰ق( ،شیخ
مفید)۴۱۳ق( ،طبرسی)۵۴۸ق( ،خوارزمی)۵۶۸ق( ،إبن نما) ۶۴۵ق( ،إبن عدیم)۶۶۰ق( ،إبن
حاتم)۶۶۴ق( ،إبن کثیر)۷۷۴ق( ،إبن دمشقی)۸۷۱ق( و العینی)۸۵۵ق( بیان کردند :روز
عاشورا  2۷سر اصحاب جدا و به کوفه فرستاده شد)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۰۴2بالذری ،بی
تا:
 .۰۶2 /۳دینوری  :۱9۶۰،ص ،۵92دینوری ابتدا تصریح میکند 2۷ :سر جدا شد ،اما در ادامه
بیان کرد ۷۵ :سر را قبائل حمل کردند .طبری  .۳۴9 /۴ :۱۳۵۸،شیخ مفید .۱۱۳ /2 :۱۴۱۳،
طبرسی ،بی تا :ص .۵۱2خوارزمی  .۴۵ /2 :۱۴۱۸،ابن نما :۱۳۶9،
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ص .۶۵ابن عدیم  .۶۳۰2 /۶ :۱۴۰۸،ابن حاتم ،بی تا :ص .۵۵9ابن کثیر  .۰۶2 /۸ :۱۴۰۸،ابن
دمشقی  .9۰2 /2 :۱۴۱۶،العینی ،بی تا .( ۴۱2 /۱۶ :هر چند در مورد تعداد سرهای شهدا،
گزارشهای دیگری همانند)۶۳ابن جوزی )۷۰ ،(۳۴۱ :۵ :2۱۴۱،ر .ک:
أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۳۴2 – 2۳2طبری  .۳۵۸ /۴ :۱۳۵۸،ابن شهرآشوب ،بی تا ،2۱۱ /۴ :با
این وجود در تعداد سرهایی که قبائل حمل کردند ،مطلبی متفاوت گزارش کرده است .ابن
اثیر  9۱ /۴ :۱۳99،و .29نویری ،بی تا .۴۶۱ /۰2 :ابن صباغ :22۱۴،
)۷۸ ،(۸۴9 /2ابن طاووس  :۵2۱۴،ص)2۸ ،(۱9۰بالذری ،بی تا 29 ،(۰۷2 /۳ :نیز گزارش
شده است)ابن جوزی ،بی تا :ص ،(۵۶2اما این گزارشها توان مقابله با گزارش  2۷سر را
بهخاطر تقدم ،اعتبار و تعدد منابع را ندارد.
با توجه به آنچه بیان شد ،گزارش پنجم اصح گزارشها در مورد تعداد و شهدای نینواست که
از میان این  2۷تن ،هجده تن آنها از جزء اهل بیت امام حسین)ع( بودند)أبومخنف :۱۳۶۴،
ص .۱۰2إبن سعد  :۱۴۱۵،ص .۸۱دینوری  :۱9۶۰،ص ،۶۰2اما یک صفحه قبل از این تصریح
کرد2۷ :سر از اصحاب حسین به کوفه فرستاده شد ،همان ص .۵92طبری .۳۵۱ /۴ :۱۳۵۸،
شیخ مفید  .۱۱۸ /۶ :۱۴۱۳،ابن عساکر  .۴۴۵ /۱۸ :۱۴۱۵،ابن جوزی  .۳۴۱ /۵ :2۱۴۱،ابن اثیر
 .۸۳ /۴ :۱۳99،ابن نما  :۱۳۶9،ص .۷۸ابن عدیم  .۶۳۱2 /۶ :۱۴۰۸،نویری ،بی تا.۴۶۷ /۰2 :
صدفی .۷2۱ /۱۴ :۰2۱۴ ،ابن صباغ  (۸۳۱ /2 :22۱۴،و با تحقیق و بررسی که در کتب کهن
و منابع معتبر صورت گرفت ،اسامی این هجده تن از شهدای بنی هاشم به شرح ذیل است
که تفصیل آن در جای دیگری بیان شده است)ر .ک :صالحی حاجی آبادی  :۱۳9۷،ص-۳۴
.(۳2۱
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۱
2
۳
۴
۵

ابوالفضل العباس

۶

عبدالرحمنبن عقیل

۱۱

عبداللهبن مسلم

۱۶

محمدبن ابی سعید

ابوبکربن حسن

۷

عبداللهبن حسن

۱2

عثمانبن علی

۱۷

محمدبن عبداهلل

ابوبکربن علی

۸

عبداللهبن حسین

۱۳

علیبن حسین

۱۸

محمدبن علی)محمداصغر(

جعفربن عقیل

9

عبداللهبن عقیل

۱۴

عونبن عبداهلل

جعفربن علی

۱۰

عبداللهبن علی

۱۵

قاسمبن حسن

اسامی  ۵۴تن از شهدای غیر بنی هاشم با استناد به کتب معتبر و کهن عبارتند از:
۱

ابوشعثاء)یزیدبن زیاد(

۱۵

حنظلهبن اسعد شبامی

92

ضرغامهبن مالک

۴۳

عمروبن قرظه

2

ابوثمامه)عمروبن

۱۶

حوی موالی ابوذر

۳۰

عابسبن ابی شبیب

۴۴

قاسطبن زهیر

عبداهلل(
۳

ام وهب

۱۷

رمیثبن عمرو

۳۱

عامربن مسلم

۴۵

کنانهبن عتیق

۴

انسبن حارث

۱۸

زاهرموالی عمرو

2۳

عبدالرحمنبن عبدربه

۴۶

مالکبن عبدبن سریع

۵

بدربن معقل

۱9

زهیربن سلیم

۳۳

عبدالرحمنبن عبداهلل

۴۷

مجمعبن عبداهلل

۶

بریربن خضیر

۰2

زهیربن قین

۳۴

عبدالرحمنبنعزرهغفاری

۴۸

مسعودبن حجاج

۷

بشیربن عمروحضرمی

۱2

سعدموالی عمرو

۳۵

عبداهلل بن عزره غفاری

۴9

مسلمبن عوسجه

۸

جابربن حارث سلمانی

22

سعیدبن عبداهلل حنفی

۳۶

عبداللهبن عمیرکلبی

۵۰

مسلمبن کثیر

9

جنادهبن حارث انصاری

۳2

سلیمان موالی حسین

۳۷

عبداللهبن یزید

۵۱

منجح موالی حسین

۱۰

جندببن حجیرکندی

۴2

سویدبن عمرو

۳۸

عبیداللهبن یزید

2۵

نافعبن هالل

۱۱

حبیببن مظاهر

۵2

سیفبن حارث

۳9

عماربن ابی سالمه

۵۳

نعیمبن عجالن

2۱

حجاجبن مسروق

۶2

سیفبن مالک

۴۰

عماربن حسان

۵۴

یزیدبن نبیط

۱۳

حربن یزید

۷2

شبیببن عبداهلل

۴۱

عمربن خالد

۱۴

حالسبن عمرو

۸2

شوذب موالی شاکر

2۴

عمروبن ضبیعه
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تفصیل و شرح حال آن شهدای واال مقام در جای دیگری طرح و بررسی شده است)صالحی
حاجی آبادی  :۱۳9۷،ص-۱۶9
)۳۴۳ .
بخش دوم:
همانگونه که گذشت طبق منابع معتبر ،متعدد و کهن و با در نظر گرفتن اصول و قواعد
پژوهش در تاریخ ،شمار شهدای نینوا  2۷تن است ،لذا مشکل است بتوان اسامی افزون بر
این  2۷تن را در شمار شهدای نینوا برشمرد .در یک تقسیم بندی میتوان این افراد در چهار
گروه ذکر کرد.
گروه اول ،افرادی که برای اولین بار نامشان در برخی کتب ضعیف یا بی اعتبار و بعدِ قرنها
بعد از عاشورا نقل شده و در دیگر کتب کهن و معتبر هیچ رد و نشانی از اینها نیست .از
جملهی این کتب میتوان به کتاب بی اعتباری و مجعول مقتل ابی مخنف اشاره کرد)ر .ک:
صالحی حاجی آبادی «،پژوهش تاریخی در هویت مقتل ابی مخنف»  :۱۳۸۸ص .(۷۴-۵۱
در این کتاب که مولفش ناشناس و ظاهرا در قرن چهارم تالیف شده ،اسامی افرادی چون
یزیدبن مظاهر و یحییبن کثیر)ناشناس :۱۳۳۰،ص  2۴و  ،(2۵ابراهیمبن حسین و علیبن
مظاهر)ناشناس  :۱۳۳۰،ص ،(2۴معلی و عمیربن
مطاع)ناشناس :۱۳۳۰ ،ص ،(۴۳مالکبن داود و موسیبن عقیل)ناشناس :۱۳۳۰ ،ص ،(۴۵
یزیدبن مظاهر ،عمیربن مطاع ،اسد کلبی و داودبن طرماح در شمار شهدای کربال ضبط
شده)ناشناس :۱۳۳۰ ،ص ( 2۵و تمام نویسندگان بعدی با استناد به این کتاب ،نام افراد فوق
را با اضافات فراوانی در شمار شهدای نینوا ضبط کردهاند ،حال آنکه تا جایی که بررسی
شد در دیگر کتب کهن هیچ رد و نشانی از نام این افراد یافت نشد ،تا چه رسد به حضور
و شهادت آنها در کربال)ر .ک :صالحی حاجی آبادی  :۱۳9۰،ص.(2۱۰ -۷۵
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گروه دوم ،برخی از دشمنان اهل بیت و هم عصر سیدالشهداء و امام سجاد)ع( بودند که
شماری از معاصرین نام آنها را در شمار شهدای کربال ضبط کردهاند .جبلةبن عبداهلل از
جملهی آنهاست ،کسی نه تنها جزء شهدای کربال)خوئی .۳۴ /۴ :۱9۷۳،
جواهری  :۴2۱۴،ص .2۱۰نمازی  .۱۱۶ /2 :۱۴۱۵،صدر  :۷2۱۴،ص .۱۴۸دایرة المعارف
تشیع  .۳۱۳ /۵ :۱۳9۰،طبسی  .۳۴۷ /۴ :۸2۱۴،محالتی  .۵۵ /۱ :۱۳۳۴،پور امینی :۱۳۸۸،
ص .۱۷2شاکر  :۱۳۸۸،ص (۱۱۸که در اعلی مراتب وثاقت و جاللت است)مامقانی :۳2۱۴،
.(۳۳2 /۴
حال آنکه اولین و تنها منبعی که نام وی را در شمار شهدا ذکر کرده ،زیارت رجبیه
است)ابن طاووس  .۳۴۵ /۳ :۱۴۱۶،ر .
ک :مجلسی (۳۴۰ /9۸ :۱۳9۸،؛ زیارتی که تاریخ آن به قرن هفتم باز میگردد و از نظر سند
و محتوا مخدوش و قابل اعتماد نیست)ر .ک :رضائی و صالحی حاجی آبادی :۱۳۸۸،
ص.(۵۷-۳۷
از سوی دیگر ابومخنف)۱۵۷ق( ،طبری)۳۱۰ق( ،ابن اعثم)۳۱۴ق( ،ابن اثیر)۶۳۰ق(،
نویری)۷۳۳ق( تصریح دارند :در سال  ۶۵قمری جبلةبن عبداهلل درسرکوب قیام توابین شرکت
داشت و فرمانده جناح راست لشکر دشمن بود)ر .ک :أبومخنف ،
 :۱۳۶۴ص .۳۰۰طبری  .۴۶۴ /۴ :۱۳۵۸،ابن اعثم  .222 /۶ :۱۴۱۱،ابن اثیر .2۱۸ /۴ :۱۳99،
نویری ،بی تا .(۵۳۷ /۰2 :با این تفصیل نمیتوان نام جبلهبن عبداهلل را در شمار شهدای کربال
ضبط کرد)ر .ک :صالحی حاجی آبادی « :۱۳۸۸،تصحیح چند اشتباه تاریخی رجال شناسان
درباره شهیدان کربال».(۱۶۵ -2۱۶ :
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برخی گفتهاند :جبلهبن عبداهلل خثعمی از شهدای کربال و جبلهبن عبداهلل از دشمنان أهل بیت
است)فرهنگ فارسی عاشورا .(۱۸۱ /۱ :۱۳۸9 ،اما این تفاوتی نابجاست ،زیرا مورخین هنگام
بیان جنگ توابین ،یک مرتبه نام جبله را با پسوند خثعمی و در چند صفحه بعد ،بدون پسوند
ذکر کردهاند)ر .ک :أبومخنف  :۱۳۶۴،ص 9۶2و  .۳۰۰طبری  ۴۶۱ /۴ :۱۳۵۸،و ص .۴۶۴ابن
اثیر  ۱۸۰ /۴ :۱۳99،و ص ،2۱۸در این صفحه نام – جَمَلَة ـ به جای جَبََله ثبت شده است(.
گروه سوم ،کسانی که روز عاشورا در لشکر ابن سعد حضور داشتند ،ولی به مرور زمان نام
برخی از آنها در شمار شهدای کربال ضبط شد که به مواردی اشاره میشود.
مورد اول :مهاجربن اوس که برخی نامش را در شمار شهدای کربال ضبط کردهاند)ابن زبیر
 :۱۴۰۳،ص .2۱۷ابن احمد  :۱۴۰۵،ص .22۱ابن محمد مغربی،بی تا .(۴۵2 /۳ :حال آنکه
مهاجربن اوس در لشکر ابن سعد و از همراهان حربن یزید بود)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص.۱2۱
طبری .۵2۳ /۴ :۱۳۵۸ ،شیخ مفید  .99 /2 :۱۴۱۳،ابن نما  :۱۳۶9،ص .۴۳ابن اثیر /۴ :۱۳99،
 .۶۴ابن حاتم ،بی تا :ص ۵۵۳و  .۵۵۴ابن طاووس  :۵2۱۴،ص .(۱۵9وی به ]امام[ حسین)ع(
گفت« :یا حسین! آیا نمینگری آب فرات چگونه همانند شکم مارها سفید است؟ به خدا از
این آب نمینوشی تا از دنیا بروی») بالذری ،بی تا.۳9۰ /۳ :
برخی نقل کردند :تمیمبن حصین فزاری این جمله را به سیدالشهداء)ع( گفت؛ ر .ک :شیخ
صدوق  :۱۴۱۷،ص.۱22
نیشابوری ،بی تا :ص .۸۰ابن حمزه طوسی  :2۱۴۱،ص .(۳۴۱وی مشارکت در قتل زهیر را
داشت)خوارزمی  ( ۴2 /2 :۱۴۱۸،و یکی از قاتلین امام حسین)ع( بود)ابن جوزی ،بی تا:
ص.(۵۳2
مورد دوم :کثیربن عبداهلل که نامش در شهدای کربال ضبط شده است)ابن زبیر :۱۴۰۳،
ص .2۱۷ابن احمد  :۱۴۰۵،ص .22۱ر .
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ک :ابن محمد مغربی ،بی تا /۳ :پاورقی ص.(۴۵2حال آنکه به تصریح مورخین ،او شرورترین
شخص روی زمین بود .وی
پیک ابن سعد برای امام)ع( بود و قصد ترور آن حضرت را داشت)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص.9۶
طبری .۳۱۰ /۴ :۱۳۵۸ ،ر .ک:
نیشابوری ،بی تا :ص .۱۸۱شیخ مفید  .۸۵ /2 :۱۴۱۳،ابن اعثم  .(۸۷ /۵ :۱۴۱۱،عصر عاشورا
یکی از اصحاب امام ،از میدان فرار کرد و کثیر او را دنبال کرد و هنگامی که دانست او
پسرعمویش است ،وی را رها کرد)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۱۵۷طبری .(۳۳9 /۴ :۱۳۵۸ ،وی
ناقل خطبهی زهیر)ر .ک :أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۱۱9طبری ۳2۳ /۴ :۱۳۵۸ ،و  ،(۴2۳مشارکت
در شهادت زهیر)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۱۴9بالذری ،بی تا .۱9۶ /۳ :طبری .۳۳۶ /۴ :۱۳۵۸،
خوارزمی  .۴2 /2 :۱۴۱۸،ابن شهرآشوب ،بی تا .۱۰۴ /۴:نویری ،بی تا .2۴۵ /۰2 :ابن کثیر
 (۱99 /۸ :۱۴۰۸،و شاهد شهادت امام یا یکی از قاتالن آن حضرت بود)ر .ک :العینی ،بی تا:
.(۴۰2 /۱۶
مورد سوم :بکربن حی ،نامش در شمار شهدای حملهی اول)قمی ،بی تا .92۴ /۱ :عمادزاده
 .۳۸۳ /۱ :۱۳9۸،ربانی خلخالی  :۱۳۷9،ص (۳۷۳یا به عنوان شهید کربال ضبط شده
است)مامقانی  ۱۷۷ /۱ :2۱۳۵،و  .( ۱۷۸اولین منبع در نقل این مطلب گزارش فضیل در قرن
دوم است)ابن زبیر  :۱۴۰۳،ص .2۱۷ابن احمد  :۱۴۰۵،ص .(22۱اما این مطلب مخدوش
است ،زیرا اوال :مطالب متفرد در تسمیه –از جمله شهادت ابن حی -اعتباری ندارد)صالحی
حاجی آبادی  :2۱۳9،ص .(۱۵۱ -۱۳۱ثانیا :درکتب کهن نام این فرد بکیربن حی از تیماهلل
ثعلبه ضبط شده که در لشکر ابن سعد بود و عبداللهبن عمیر کلبی را به شهادت
رساند)أبومخنف  :۱۳۶۴،ص .۱۳۸ابومخنف  :۱۳۶۷،ص ،۶22طبری  .2۳۳ /۴ :۱۳۵۸،ابن
اثیر .(۶۸ /۴ :۱۳99،
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مورد چهارم ،عبداهلل و عبدالرحمن فرزندان قیسبن ابی عروه غفاری ،از جمله شهدای کربال
هستند)ابن زبیر :۱۴۰۳،
ص .2۱۷ابن احمد  :۱۴۰۵،ص .۱2۱ر .ک :ابن محمد مغربی ،بی تا /۳ :پاورقی ص .۴۵2پور
امینی  :۱۳۸۸،ص (۱۸2که در حمله اول شهید شدند)شاکر  :۱۳۸۸،ص .(۵۵2اولین منبع در
ذکر شهادت آنها کتاب «تسمیة من قتل» است)ابن زبیر :۱۴۰۳،
ص .2۱۷ابن احمد  :۱۴۰۵،ص ،( ۱2۱اما همانگونه که بیان شد مطالب متفرد در این کتاب
قابل تامل بوده)صالحی حاجی آبادی  :2۱۳9،ص (۱۵۱ -۱۳۱و بر خالف مدعای این کتاب،
به تصریح کتب کهن عبداهلل و عبدالرحمن فرزندان عزره غفاری از شهدا هستند)أبومخنف
 :۱۳۶۴،ص .۱۵۱طبری  .۳۳۷ /۴ :۱۳۵۸ابن کثیر  ،(۰۰2 /۸ :۱۴۰۸،نه فرزند قیسبن ابی عروه
.
گرچه برخی نام پدرشان را ابی عروه غفاری ثبت کردند)نیشابوری ،بی تا :ص ،۱۸۷شیخ
صدوق  :۱۴۱۷،ص ،(۴22اما با توجه به اصول پژوهش در تاریخ ،عبداهلل فرزند عزره غفاری
است .مورخین نقل کردند :به دستور مختار سر از تن عبدالرحمن بنأبی خشکاره بجلی و
عبداللهبن قیس خوالنی جدا شد ،زیرا در کربال اموال امام)ع( به غارت بردند)أبومخنف
:۱۳۶۴،
ص .2۳۷طبری .۵۳۰-92۵ /۴ :۱۳۵۸ ،ابن اثیر  ،۴92 /۴ :۱۳99،ر .ک :شیخ طوسی ،بی تا:
ص .۴۴2ابن نما  ۳2۱ :۱۴۱۶،و  .۴2۱مجلسی .(۳۷۶ /۴۵ :۱۳9۸،
گروه چهارم ،اصحاب امام حسین)ع( که در کربال بودند ،اما به علل مختلف شهید نشدند و
علی رغم این نامشان در شمار شهدای کربال ضبط شده است .از جملهی میتوان به افراد ذیل
اشاره کرد.
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مورد اول ،عقبةبن سمعان که با توجه به سالم در زیارت رجبیه و عبارت ابتدای این زیارت«
سپس توجه کن و به شهداء سالم بده») ابن طاووس .۳۴۴ /۳ :۱۴۱۶ ،شهید اول :۱۴۱۰،
ص .۱۵۱مجلسی  ،(۳۴۰ /9۸ :۱۳9۸،از جملهی شهداست)ابن طاووس .۳۴۴ /۳ :۱۴۱۶ ،شهید
اول  :۱۴۱۰،ص .۱۵۱مجلسی  .(۳۴۰ /9۸ :۱۳9۸،حال آنکه اوالً ،زیارت رجبیه اعتباری
ندارد)ر .ک :رضائی و صالحی حاجی آبادی  :۱۳۸۸،ص .(۵۷-۳۷ثانیاً ،مورخین تصریح
کردند :روز عاشورا عقبه اسیر و چون غالم بودن آزاد شد .وی وقایعی از قیام عاشورا را نقل
کرده است)ابومخنف  :۱۳۶۷،ص ۱۷۰و  .۱۷۷أبومخنف :۱۳۶۴،
ص .۱۰۰ ،29 ،۸۴ ،۶۷طبری  .۳۱۳ ،۳۰۸ ،۳۰۳ /۴ :۱۳۵۸،ابن اعثم  .۷۸ /۵ :۱۴۱۱،شیخ مفید
 ۸۰ /2 :۱۴۱۳،و  2۸و .2۸
طبرسی ،بی تا :ص .2۳2ابن اثیر  ،(۵۴ /۴ :۱۳99،پس وجهی ندارد نام او در شمار شهدای
کربال ضبط شود.
مورد دوم ،سواربن ابی حمیر ،که به تصریح برخی در حمله اول شهید شد )ابن شهرآشوب،
بی تا .۱۱۳ /۴ :قریشی :92۱۴،
 .۸۷2معتمد الدولة  .۴۰۳ /۱ :۱۳9۴،محدثی  :۱۳۷۴،ص .2۳2کمرهای  :2۱۳۶،ص(۱۷۴؛ حال
آنکه سواربن ابی حمیر روز عاشورا مجروح و مدتی بعد از عاشورا از دنیا رفت)ر .ک:
بالذری ،بی تا .۴۰۵ /۳ :مشهدی  :۱۴۱9،ص .۴9۵ابن طاووس .۸۰ /۳ :۱۴۱۶ ،ابن زبیر
 :۱۴۰۳،ص .۱۷۳ابن احمد  :۱۴۰۵،ص.(22۱
مورد سوم ،مرقعبن ثمامه ،که نامش در شمار شهدای کربال ضبط شده است)کمرهای :2۱۳۶،
ص .۱۷۴عمادزاده  .۴2۴ /۱ :۱۳9۸،ربانی خلخالی  :۱۳۷9،ص .(۴۷۶حال آنکه مرقع روز
عاشورا به شهادت نرسید ،بلکه به دلیل قبول امان نامه)أبومخنف ،
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 :۱۳۶۴ص .2۰2بالذری ،بی تا ،۴۱۱ /۳ :الزم به ذکر است بالذری نام پدرش را قمامة ضبط
کرده .طبری  .۳۴۷ /۴ :۱۳۵۸،ابن اثیر  .۸۰ /۴ :۱۳99،نویری ،بی تا (۴۶۳ /۰2 :یا
اسارت)دینوری  :۱9۶۰،ص .۵92ابن عدیم  .۶۳۰2 /۶ :۱۴۰۸،ابن کثیر :۱۴۰۸،
 (۰۵2 /۸و یا جراحت زنده ماند)کلبی  :۱۴۰۷،ص .۱۸۱بالذری ،بی تا .۱۸۳ :۱۱ :سمعانی
.(۵۰۴ /۱ :۱۴۰۸،
مورد چهارم ،طرحبن عدی که نامش به عنوان شهید کربال ضبط شده است)ناشناس:۱۳۳۰ ،
ص .۴۴ناشناس  :2۱۳۶،ص  .۱۱۳سپهر  .۳۱۱ /2 :۱۳۶۸،ده سرخی  .۱۴۱ /2 :۱۴۱۷،طبسی
 :۵2۱۴،ص .۳۸۷ذهنی  :۱۳۸۷،ص .۴۳9طبسی :۵2۱۴،
ص .۳۸۷شاکر  :۱۳۸۸،ص .۸۰2طباطبائی قمی ،بی تا ،(۱9۰ /۱ :حال آنکه اساسا طرماح در
کربال حضور نداشت و قبل از آنکه به کربال برسد در نزدیکی عذیب الهجانات خبر شهادت
امام را شنید و از همانجا بازگشت)ابومخنف  :۱۳۶۷،ص ۱۷۵و .۱۷۶أبومخنف  :۱۳۶۴،ص.9۰
طبری  .۳۰۷ /۴ :۱۳۵۸،مسکویه  .2۶ /2 :۱۳۶۶،ابن اثیر  .۵۰ /۴ :۱۳99،ابن کثیر /۸ :۱۴۰۸،
)۱۸۸ .

نتیجه
با توجه به آنچه بیان شد بدست آمد ،در پژوهشهای تاریخی افزون بر تتبع و تحقیق ،باید
ضمن در نظر گرفتن اصول و قواعد پژوهش در تاریخ و گزارشهای متفاوت ،گزارش ارجح
انتخاب و دیگر گزارشها مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ به سخن دیگر در بحث تحقیق نباید
به هر کتابی اعتماد کرد؛ از همین روی هر تحقیقی باید بر پایهی گزارشهای زیربنایی و معتبر
نهادینه شود تا ضمن ارائهی نکات نزدیک به واقع ،مطالب ناراست تاریخی منتشر نشود،
همانگونه که قریب به اتفاق کتب و مقاالت منتشر شده پیرامون قیام امام حسین)ع( بخاطر
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بی توجهی به اصول و قواعد پژوهش و جرح و تعدیل نکردن گزارشهای مختلف باعث
شدند مطالب ناراستی فراوانی راجع به این قیام و در مورد نام شهدای نینوا منتشر شود که
در این میان نام برخی از دشمنان اهل بیت و امام حسین)ع( یا برخی اسامی مجهول در تاریخ
به عنوان شهید کربال ثبت شده است.
منابع عربی
 (۱ابن اثیر ،علی)۱۳99ق( ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر.
 (2ابن احمد ،حمید) ۱۴۰۵ق( ،الحدائق الوردیة فی مناقب ائمة الزیدیة ،دمشق :داراالسامة،
چاپ دوم.
 (۳ابن اعثم ،احمد)۱۴۱۱ق( ،الفتوح ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :داراالضواء.
ابن جوزی ،سبط)بی تا( ،تذکرة الخواص ،طهران :مکتبة نینوا.
ابن جوزی ،عبدالرحمن)2۱۴۱ق( ،المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک ،تحقیق :محمد
عبدالقادر و مصطفی عبدالقادر ،بیروت :دار الکتب العلمیّّة.
 ( ۴ابن حاتم ،یوسف)بی تا( ،الدر النظیم ،قم :موسسة النشر االسالمی.
ابن حجر ،احمد)۱۴۰۴ق( ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر.
ابن حجر ،احمد)  ۶2۱۴،ق( ،االصابة فی تمییز الصحابة ،تحقیق :عادل احمد و علی محمد،
بیروت :دار الکتب العلمیّّة.
 (۵ابن حمزه طوسی ،محمد) 2۱۴۱ق( ،الثاقب فی المناقب ،تحقیق :نبیل رضا ،قم :موسسة
االنصاریان ،چاپ دوم.
 (۶ابن دمشقی ،محمد)۱۴۱۶ق( ،جواهر المطالب فی مناقب االمام علی ،تحقیق:
محمدباقرمحمودی ،قم :مجمع احیاء الثقافة االسالمیة.
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 (۷ابن زبیر ،فضیل) ۱۴۰۳ق( ،االمالی الخمیسیة)تسمیة من قتل مع الحسین( ،بیروت :عالم
الکتب ،چاپ سوم.
 (۸إبن سعد ،محمد)۱۴۱۵ق( ،ترجمة اإلمام الحسین و مقتله من القسم غیر المطبوع من کتاب
الطبقات الکبیر ،تحقیق:
عبدالعزیز الطباطبائی ،قم :موسة آل البیت.
 ( 9ابن شهرآشوب ،محمد)بی تا( ،مناقب آل ابیطالب ،قم :انتشارات عالمة.
 (۱۰ابن صباغ ،علی)22۱۴ق( ،الفصول المهمة فی معرفة األئمّّة ،تحقیق :سامی الغریری ،قم:
دار الحدیث.
 (۱۱ابن طاووس ،علی) ۵2۱۴ق( ،الملهوف فی قتلی الطفوف ،تحقیق :فارس تبریزیان «الحسون»،
تهران :داراالسوة ،چاپ چهارم.
 (2۱ابن طاووس ،علی)۱۴۱۶،ق( ،االقبال باألعمال الحسنة ،تحقیق :جواد القیومی ،قم :مکتب
االعالم االسالمی.
 (۱۳ابن عدیم ،عمر) ۱۴۰۸ق( ،بغیة الطلب فی تاریخ حلب ،تحقیق :سهیل زکار ،بیروت:
موسسة البالغ.
 (۱۴ابن عساکر ،علی)۱۴۱۵ق( ،تاریخ مدینه دمشق ،تحقیق :علی شیر ،بیروت :دارالفکر.
ابن کثیر ،اسماعیل) ۱۴۰۸ق( ،البدایة و النّّّّهایة ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :داراحیاء التراث
العربی.
 ( ۱۵ابن محمد مغربی ،نعمان)بی تا( ،شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار ،تحقیق :محمد
حسینی ،قم :موسسة النشر االسالمی.
ابن نما ،جعفر) ۱۴۱۶ق( ،ذوب النضار فی شرح الثار ،تحقیق :فارس حسون ،قم :النّّّّشر
االسالمی.
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 (۱۶ابن نما ،محمد)۱۳۶9ق( ،مثیراألحزان ،النجف االشرف :المطبعة الحیدریة.
 (۱۷أبومخنف ،لوط) ۱۳۶۴ق( ،مقتل الحسین ،تحقیق :حسن غفاری ،قم :حسن غفاری ،چاپ
دوم.
 (۱۸ابومخنف ،لوط)۱۳۶۷ش( ،وقعة الطف ،تحقیق :محمد هادی یوسفی ،قم :النّّّّشر االسالمی.
 (۱9ابی الفداء ،ا سماعیل)بی تا( ،المختصر فی اخبار البشر تاریخ ابی الفداء ،بیروت :دار
المعرفة.
 (۰2االصفهانی ،ابوالفرج) ۱9۷۰م( ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق :احمد صقر ،بی جا :اسماعیلیان،
چاپ دوم.
 (۱2امین ،محسن)۱۴۰۳،ق( ،اعیان الّّشّّیعة ،بیروت :دار التعارف.
 (22بالذری ،احمد)بی تا ( ،جمل من انساب االشراف ،تحقیق :سهیل و ریاض ،بیروت:
دارالفکر.
 (۳2جواهری ،محمد)۴2۱۴ق( ،المفید من معجم رجال الحدیث ،قم :مکتبة المحالتی ،چاپ
دوم.
 (۴2خوارزمی ،موفق)۱۴۱۸ق( ،مقتل الحسین ،تحقیق :محمد السماوی ،قم :انوارالهدی.
 (۵2خوئی ،ابوالقاسم)۱9۷۳م( ،معجم رجال الحدیث ،نجف االشرف :مطبعة اآلداب.
 (۶2دینوری ،احمد) ۱9۶۰،م( ،األخبار الطوال ،تحقیق :عبدالمنعم ،قاهرة :داراحیاء الکتب
العربی.
ذهبی ،محمد)92۱۴ق( ،سیر اعالم النبالء ،بیروت :موسسة الرّّّّسالة ،چاپ دوم.
 (۷2سمعانی ،عبدالکریم) ،(۱۴۰۸االنساب ،بیروت :دار الجنان.
 (۸2شهید اول ،محمدبن مکی) ۱۴۱۰ق( ،المزار ،تحقیق :مدرسة االمام المهدی ،قم :مدرسة
االمام المهدی.
 (92شیخ صدوق ،محمدبن علی) ،(۱۴۱۷االمالی ،قم :موسسة البعثة.
152

پژوهشی در نام و تعداد شهدای نینوا

شیخ طوسی ،محمدبن حسن)بی تا( ،االمالی ،قم :داوری ،بی تا.
 (۳۰شیخ مفید ،محمدبن محمد) ۱۴۱۳،ق( ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقیق:
موسسة آل البیت ،قم:
الموتمرالعالمی اللفیة الشّّّّیخ المفید.
 (۳۱صدر ،محمدباقر) ۷2۱۴ق( ،الحسین یکتب قصته األخیرة ،تحقیق :صادق جعفر الرزّّاق،
قم :لسان الصّّدق.
 (2۳صدفی)۰2۱۴ق(  ،الوافی بالوفیات ،تحقیق :احمد ارناووط و ترکی مصطفی ،بیروت :دار
احیاء التراث.
 ( ۳۳طبرسی ،فضل بی تا ،اعالم الوری باعالم الهدی ،بی جا :دارالکتب االسالمیة ،چاپ سوم.
 (۳۴طبرسی ،فضل) ۱۴۰۶ق( ،تاج الموالید فی موالید األئمّّة و وفیاتهم ،قم :مکتبة مرعشی
نجفی.
 (۳۵طبری شیعی ،محمد) ۱۴۱۳ق( ،دالئل اإلمامة ،تحقیق :قسم الدراسات االسالمیة ،قم:
موسسة البعثة.
طبری ،محمد)۱۳۵۸ق( ،تاریخ طبری ،قاهرة :اإلستقامة.
 (۳۶طبسی ،محمدجعفر و موالئی ،عزت اهلل)۸2۱۴ق( مع الرکب الحسینی من المدینة إلی المدینة،
قم :زمزم هدایت ،چاپ سوم.
 (۳۷طبسی ،محمدرضا) ۵2۱۴ق( ،مقتل اإلمام الحسین ،تحقیق :محمد امین ،بیروت :دار الوالء.
 ( ۳۸عینی ،محمود)بی تا( ،عمدة القاری ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 (۳9قریشی ،عبداالمیر) ،(92۱۴البالغون الفتح فی کربالء ،بیروت :بیت العلم للنابهین.
 (۴۰کلبی ،هشام)۱۴۰۷ق( ،جمهرة النّّّّسب ،تحقیق :ناجی حسن ،بیروت :عالم الکتبی.
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 (۴۱مامقانی ،عبداهلل) 2۱۳۵ق( ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،النجف االشرف :المطبعة
المرتضویة.
 (2۴مامقانی ،عبداهلل) ۳2۱۴ق( ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،تحقیق و استدراک :محی الدین
المامقانی ،قم :موسسة آل البیت الحیاء التراث.
 (۴۳مجلسی ،محمدباقر)۱۳9۸ق( ،بحاراالنوار ،طهران :مکتبة االسالمیة ،چاپ سوم.
مزی ،جمال الدین) ۱۴۱۳ق( ،تهذیب الکمال فی اسماء الرّّّّجال ،تحقیق :بشار عواد ،بیروت:
الرّّّّسالة.
 (۴۴مسعودی ،علی) ۱۳۸۵ق( ،مروج الذهب و معادن جوهر ،تحقیق :یوسف اسد داغر،
بیروت :دار االندلس.
 (۴۵مسکویه ،ابوعلی) ۱۳۶۶ش( ،تجارب االمم ،تحقق :ابوالقاسم امامی ،طهران :دار سروش.
 (۴۶مشهدی ،محمدبن جعفر)۱۴۱9ق( ،المزار الکبیر ،تحقیق :جواد قیومی ،قم :موسسة النشر
االسالمی .
 (۴۷مقریزی ،احمد) ،( ۱۴2۰امتاع االسماع بالنبی من االحوال و االموال و الحفدة و المتاع،
تحقیق :محمد عبدالحمید ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
 (۴۸نمازی ،علی)۱۴۱۵ق( ،مستدرکات علم رجال الحدیث ،طهران :ابن مولف.
 ( ۴9نویری ،احمد)بی تا( ،نهایة األرب فی فنون األدب ،القاهرة :وزارة الثقافة و اإلرشاد.
 (۵۰نیشابوری ،فتال)بی تا( ،روضةالواعظین ،قم :منشورات الرضی.
 (۵۱یعقوبی ،احمد)بی تا( ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار صادر.
منابع فارسی
 (۱پور امینی ،محمدباقر)۱۳۸۸ش( ،چهرهها در حماسه کربال ،قم :بوستان کتاب.
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 (2دایرة المعارف تشیع) ،(۱۳9۰تهران :حکمت.
 (۳ده سرخی ،محمود)۱۴۱۷ق( رمز المصیبة ،قم :مؤلف ،چاپ دوم.
 (۴ذهنی ،سید جواد)۱۳۸۷ش( ،مقتل الحسین از مدینه تا مدینه ،تهران :پیام حق ،چاپ چهارم.
 (۵ربانی خلخالی ،علی)۱۳۷9ش( ،چهره درخشان حسین بن علی ،قم :مکتب الحسین ،چاپ
ششم.
 (۶سپهر ،محمد)۱۳۶۸ش( ،ناسخ التواریخ ،تهران :کتابخانه اسالمیة ،چاپ سوم.
 (۷سنگری ،محمدرضا)۱۳۸۸ش( ،آینه داران آفتاب ،تهران :چاپ و نشر بین الملل ،چاپ
سوم.
 (۸شاکر ،ابوالقاسم و) ۱۳۸۸ ...ش( ،شهدای کربال ،قم :زمزم هدایت ،چاپ سوم.
 (9صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم ،شهدای نینوا )۱۳9۷ش( ،تهران :نگاه معاصر.
 (۱۰طباطبائی قمی ،تقی)بی تا( ،شهید کربال از قبل والدت تا بعد از شهادت ،مصحح :عباس
حاجیان ،اصفهان :حسینیه عمادزاده.
 (۱۱عمادزاده ،حسین)۱۳9۸ق( ،زندگانی حضرت ابیعبداهلل الحسین ،تهران :بی جا ،چاپ
پنجم.
 ( 2۱قمی ،عباس) بی تا( ،منتهی اآلمال در احواالت نبی و اآلل ،بی جا :جاویدان.
 (۱۳کمرهای ،خلیل)2۱۳۶ش( ،یک شب و روز عاشورا ،تهران :امیر کبیر.
 (۱۴محدثی ،جواد)۱۳۷۴ش( ،فرهنگ عاشورا ،قم :نشر معروف.
 (۱۵محالتی ،ذبیح اهلل) ۱۳۳۴ش( ،فرسان الهیجاء در شرح احواالت اصحاب سیدالشهداء ،بی
جا :کتابفروشی بوذر جمهری مصطفوی.
 (۱۶معتمد الدولة ،فرهادمیرزا)۱۳9۴ق( ،قمقام زخار و صمصام بتار ،تهران :کتابفروشی
اسالمیة.
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 (۱۷ناشناس)2۱۳۶ش( ،مقتل الحسین و مصرع اهل بیته و اصحابه فی کربال ،قم :منشورات
الرضی ،چاپ دوم.
 (۱۸ناشناس ،مقتل ابی مخنف۱۳۳۰) ،ق( چاپ سنگی ،به قلم محمد تقی بن خلیل التبریزی،
هشتم شوال.
نشریات
 (۱رضائی ،مجید و صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم) ۱۳۸۸ش(« ،پژوهشی در سند و محتوای
زیارت رجبیه» ،فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ،سال چهارم ،شماره پانزدهم،ص.۵۷-۳۷
 (2صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم)۱۳۸۷ش( «،اصول و قواعد پژوهشی تاریخ)مطالعه ی
موردی واقعه کربال(»،فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ ،شماره دهم ،ص.۸۰ -۵۱
 (۳صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم)۱۳۸۸ش( «،تصحیح چند اشتباه تاریخی رجال شناسان
درباره شهیدان کربال» ،فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش ،شماره ،22ص.۱۶۵ -2۱۶
 (۴صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم)۱۳9۰ش( «،لزوم تبار شناسی برخی از شهدای کربال»،
فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تاریخ ،شماره  ،22ص.2۱۰ -۷۵
 (۵صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم)2۱۳9ش( «،تسمیة من قتل در ترازوی نقد» ،فصلنامه علمی-
پژوهشی پژوهشنامه تاریخ ،شماره  ،۳۰ص.۱۵۱ -۱۳۱
 (۶صالحی حاجی آبادی ،ابراهیم) ۱۳۸۸،ش( «،پژوهشی در هویت تاریخی مقتل ابی مخنف»،
فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری ،شماره  ،2۸ص .۷۴-۵۱
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The martyrs of Nineveh were the uniques of world and of the best and
the most loyal companions of Imam Hussain (AS), which because of
the reliance on invalid or poor sources
over time, many names have been added to them that can be divided
into several groups.
Individuals who didn't exist. 2 The enemies of Ahlul-Bayt who were
contemporaneous .۱ with Imam Hussein (AS), and their names have
been recorded among the martyrs of Karbala. 3 Persons who were
amongst army of Ibn Sa'd on Ashura, but the names of some of them
were recorded as martyrs of Karbala. 4 Those who were in the army of
Imam Hussein (AS), but survived because of captivity, injury,
acceptance of a safe-conduct from the enemy or escape from the
battlefield, and yet their names have been recorded amongst the martyrs
of Karbala. Therefore, it is necessary and essential to know the identity
and number of companions of Imam Hussain (AS) and determine the
names of the martyrs of Karbala
and distinguish them from others.

Key words: Nineveh martyrs, number, name, poor and invalid
resources, different reports
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