م�اسم تشییع و ت�فین پیک� مطه� حض�ت رض�7
_____________________________

سی�حسن حسینی _____ ________________________________ ١

دری�فت _ ١٣٩٢/ ١٢/٢۴ :پ�ی�ش١٣٩٣/ ۶/١٠ :

چکی�ه
این مق�له سـعی بـ� آن دارد وقـ�یع و حـ�ادث پـس از شـه�دت حضـ�ت رضـ� 7و م�اسـم
تشییع و ت�فین آن حض�ت را در ت�س ،از ط�یق ب�رسـی متـ�ن تـ�ریخی و حـ�یثی بـه تصـ�ی�
کش� و بـه نقـش مـ�م�ن و شـ�کت و مـ�ی�یت وی بـ� تمـ�م م�احـل م�اسـم تشـییع آن حضـ�ت
اش�ره کن� .همچنـین ب�گـ�اری ب�شـک�ه م�اسـم بـ� حضـ�ر قشـ�ه�ی مختلـف مـ�دم و از جملـه
زن�ن و س�انج�م ت�فین ایش�ن در سمت قبل� قب� ه�رون را ب� ج�ئیـ�ت اتف�قـ�تی کـه ر� داده،
از زب�ن راویـ�ن مختلـف ایـن خبـ� ،از جملـه اب�صـلت هـ�وی ،محمـ� بـن جهـم ،ی�سـ� خـ�دم و
دیگ�ان بی�ن کن� .در پ�ی�ن تج�یه و تحلیل اخب�ر وارده در اینخص�ص و یک جمعبن�ی از
آراء و نظ�ی�ت مختلف ارائه ش�ه است.

کلی�واژهه� :ام�م رض� ،7م�م�ن ،ت�س ،تشییع جن�زه ،زن�ن ن�غ�ن.
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 . ١بنی�د پ�وهشه�ی اس�می ،گ�وه ت�اجم و انس�ب.
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درآم�
م�م�ن عب�سی ب� انتص�ب حض�ت رضـ� 7بـه و�یتعهـ�ی ،بـ� خشـم عب�سـی�ن بغـ�اد
روبهرو گ�دیـ� .وی بـهرغم آنکـه میت�انسـت بـ�ای خ�صـی از مکـ� و حیلـ� عب�سـی�ن ،فضـل
بن سهل را از وزارت ب�کن�ر کن� و ام�م را نی� از و�یتعه�ی ب�دارد ،ولی از این کـ�ر سـ� بـ�ز زد و
در راه ب�زگشــت بــه بغــ�اد ،ابتــ�ا فضــل را در حمــ�م ســ�خس کشــت و ســپس امــ�م را در آخــ�
صــف� ٢٠٣ق در تــ�س بــه شــه�دت رســ�ن� .همــ�نطــ�ر کــه در بــ�ره ج�ئیــ�ت نحــ�ۀ شــه�دت
حض�ت رض� 7در بـین منـ�بع اخـت�ف نظـ� وجـ�د دارد ،در خصـ�ص ج�ئیـ�ت و ح�اشـی
م�اسم تشییع و ت�فین ب�ن مطه� آن ام�م نی� اخبـ�ر و روایـ�ت متعـ�د و گـ�ه متن�قضـی وجـ�د
دارد ،که نظ� واحـ�ی را بـه خ�اننـ�ه ارائـه نمی کنـ� .ب�رسـی متـ�ن تـ�ریخی ،منـ�بع حـ�یثی و
نظ� ی�ت محقق�ن مع�ص� میت�انـ� بـه ب�خـی سـ�ا�ت و ابه�مـ�ت پی�امـ�ن ایـن ح�دثـه پ�سـخ
ده� که در این مختص� به آن پ�داخته ش�ه است.
اﻟﻒ _ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ

در می�ن من�بع ت�ریخی مهمت�ین و معتب�ت�ین گ�ارش در خص�ص تشییع پیک� حضـ�ت
رض� 7متعلـق بـه احمـ� بـن اسـح�ق یعقـ�بی )م ٢٩٢ق( ،مـ�رخ ب�جسـت� شـیعی اسـت .او
ج�ئی�ت این واقعه را از زب�ن فـ�دی بـه نـ�م »ابیالحسـن بـن ابـیعبـ�د« در کتـ�ب تـ�ریخ خـ�د
ب�زگ� می کنـ� .وی مین�یسـ�» :ابیالحسـن بـن ابـیعبـ�د گفـت :در تشـییع جنـ�زۀ رضـ�7

م�م�ن را دی�م که قب�یی سفی� در ب� داشت و س�ب�هنه می�ن دو ق�ئمـ� نعـش پیـ�ده میرفـت
و می گفت :ای اب�الحسن پس از ت� ،به که دلخ�ش ب�شم و سه روز نـ�د قبـ�ش اق�مـت گ�یـ�
و ه� روز ق�صی ن�ن و مق�اری نمک ب�ای او میآوردنـ� و خـ�راکش همـ�ن بـ�د .سـپس در روز
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چه�م ب�زگشت«.

1

پـس از وی ،م�رخ ـ�ن دیگــ� همچــ�ن محمــ� بــن ج�یــ� طبــ�ی )٣١٠ _٢٢۴ق( ،اب�الحســن
علـــــی مســـــع�دی )٣۴۶ _ ٢٨٣ق( ،ابـــــن جـــــ�زی )م ۵٩٧ق( ،ابناثیـــــ� )۶٣٠ _ ۵۵۵ق(،
عم�دالــ�ین اســم�عیل ابیالفــ�ا )م ٧٣۴ق( و ابن کثیــ� )م ٧٧۴ق( بــ� ایــن مطلــب ت� کیــ�
دارنــ� کــه پــس از شــه�دت حضــ�ت رضــ� 7مــ�م�ن خــ�د بــ� جن ـ�زۀ آن حضــ�ت 7نمــ�ز
خ�انــ� و ســپس دســت�ر داد او را در کنــ�ر قبــ� پــ�رش هــ�رون دفــن کننــ� ٢ .ابــن اثیــ� از م�نــ�ن
مــ�م�ن بــ�ای مــ�تی پــس از ایــن واقعــه ،در جــ�ار قبــ� پــ�رش هــ�رون خبــ� مــیدهــ� 3 ،ولــی بــه ایــن
اش�رهای ن�ارد که م�ن�ن وی ب�ای ع�اداری بـ� حضـ�ت رضـ� 7بـ�ده اسـت .سـبط بـنجـ�زی
)م ۶۵۴ق( عن�ان می کن� :م�م�ن چن� روزی ب�ای ع�اداری در ت�س م�ن� و غ�ا و ن�شـی�نی
نخ�رد و از ل�ات دوری ک�د.

4

ب_ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ

در میــ�ن منــ�بع حــ�یثی شــیعه بیشــت�ین مطلــب را شــیخ صــ�وق )م ٣٨١ق( در عیــ�ن

اخب�رال�ضــ� در خصــ�ص م�اســم تشــییع جنــ�زۀ حضــ�ت رضــ� 7آورده اســت .عــ�وه بــ� او،
ابــــ�الف�ج اصـــــفه�نی )م ٣۵۶ق( ،شـــــیخ مفیــــ� )م ۴١٣ق( ،فتـــــ�ل نیشـــــ�ب�ری )م ۵٠٨ق(
ابنشه�آش�ب )م  (۵٨٨و دیگ�ان نی� روای�تی را در این ب�ره آوردهان� .بهط�ر کلـی ایـن خبـ� را
پنج نف� از راوی�ن ح�یث شیعه به ن�مه�ی اب�صلت عب�الس�م بـن صـ�لح هـ�وی ،علـی بـن
حسین ک�تب بغ�ء کبی� ،محم� بن جهـم ،ه�ثمـ� بـن اعـین و ی�سـ� خـ�دم در منـ�بع حـ�یثی
����������������������

 . ١یعق�بی ،احم� بن اسح�ق ،ت�ریخ یعق�بی ،ج ،٢ص .٣١٨

 . ٢طب�ی ،محم� بن ج�یـ� ،تـ�ریخ ا�مـم و الملـ�ک ،ج١۵٠ ،٧؛ مسـع�دی ،علـی بـن حسـین ،مـ�وج الـ�هب
)ت�جمه( ،ج ،٢ص۴۴٢؛ ابن ج�زی ،عب�ال�حم�ن بـن علـی تـ�ک�ة الخـ�اص ،ج ،١٠ص ١١۵؛ ابـن اثیـ�،

ع�ال�ین علی ،الک�مـل فـی التـ�ریخ ،ج ،۴ص ١٧٨؛ ابـی الفـ�اء ،عم�دالـ�ین اسـم�عیل ،المختصـ� فـی
اخب�ر البش� ،ج ،٢ص ٢٣؛ ابن کثی� دمشقی ،ابیالف�اء ح�فظ ،الب�ای� و النه�ی� ،ج ،١٠ص .٢۶۴
 . ٣ابن اثی� ،الک�مل فی الت�ریخ ،ج  ،۴ص .١٧٨
 . 4سبط بن ج�زی ،ت�ک�ة الخ�اص ،ص .۴۴۴
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نقل ک�هان�.
 .١اب�صلت ه�وی
اب�صلت عب�الس�م بـن صـ�لح هـ�وی کـه در دو

سـ�ل پ�یـ�نی حیـ�ت حضـ�ت رضـ�7

همـ�اره مــ�زم ایشـ�ن بــ�ده اسـت ،در خصــ�ص تشــییع بـ�ن آن حضــ�ت عنـ�ان می کنــ� کــه
پــس از شــه�دت حضــ�ت رضــ� ،7مــ�م�ن بــه حجــ�های کــه جنــ�زۀ امــ�م 7قــ�ار داشــت،
رفت .گ�یب�نش را پ�ره ک�د و ب� س� و ص�رتش میزد و می گفـت» :سـ�ور مـن ،آقـ�ی مـن ،مـ�گ
ت� م�ا به مصیبت ان�اخت «.سپس دست�ر داد آن حض�ت را تجهی� کنن� و قبـ� شـ�یف او را
حفــ� نم�ینـــ� ،ابتـــ�ا خ�اســـتن� در پشـــت ســـ� هــ�رون قبـــ� ّ
مطهـــ� آن حضـــ�ت را حفـــ� کننـــ�،
ِ
اب�صــلت شــ�وع بــه کنــ�ن قبــ� نمــ�د ،ولــی ممکــن نشــ� .یکــی از اهــل آن مجلــس بــه مــ�م�ن
گفت» :ت� اعتق�د به ام�مت او داری؟ م�م�ن گفت :آری ،آن م�د گفـت :امـ�م چـه در حیـ�ت
ّ
و چـه در ممـ�ت ب�یـ� بـ� همـه کـس مقـ�م ب�شـ� «.سـپس مـ�م�ن ف�مـ�ن داد کـه قبـ� امــ�م را در
سمت قبله حف� نم�ین� .پس از آن اب�صلت که از قبل ت�سـط امـ�م بـ�ای تـ�فین آن حضـ�ت
ت�جیه ش�ه ب�د ،دست به ک�ر ش� و ایش�ن را در سمت قبل� قب� ه�رون دفن ک�د و م�اجعـت
نم�د.

1

طبق این روایت:
الف _ تشییع پیک� مطه� حض�ت رض� 7ب�ون وقفه انج�م ش�.
ب _ ام�م اب�صلت را از ج�ئی�ت شه�دت و دفن خ�د آ گ�ه س�خته ب�د.
ج _ انج�م ج�ئی�ت ت�فین حض�ت )کن�ن قب� و  (...ت�سط اب�صلت ص�رت گ�فت.
د _ م�م�ن ب� م�احل انج�م م�اسم ت�فین نظ�رت داشت.
����������������������

 - ١ابن ب�ب�یه ،محم� بن علـی ،عیـ�ن اخبـ�ر ال�ضـ� ،ج ،٢ص۵٩٩ _۵٩٨؛ ابـنشه�آشـ�ب ،محمـ� بـن علـی،
من�قـب آل ابیط�لــب ،ج ،٣ص۴٨٣؛ طب�سـی ،احمــ� بـن علــی ،اعـ�م الــ�ری ،ج٨۵ - ٨۴ ،٢؛ اربلــی،

علی بـن عیسـی کشـف ّ
الغمـ ـ� ،ج ،٣ص .٧۶ _٧۵روایـت اب�صـلت و ب�خـی روایـ�ت دیگـ� کـه در ایـن

مق�له آم�ه ،به دلیل ط��نی ب�دن خ�صه ش�ه و عین عب�رت نیست.
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هـ _ پیک� حض�ت رض� 7در سمت قبل� قب� ه�رون دفن ش�.
 .٢علی بن حسین ک�تب بغ�ء کبی�
شیخ صـ�وق نخسـتین روایـت خـ�د را در بـ�ب شـه�دت حضـ�ت رضـ� 7از علـی بـن
حســین ک�تــب بغــ�ء کبیــ� نقــل مینم�یــ� .وی عنــ�ان می کنــ� صــبح روز بعــ� از شــه�دت
حضــ�ت رضــ� ،7مــ�م�ن دســت�ر داد بــه ســ�عت جنــ�زه را غســل داده ،کفــن ک�دنــ� و خــ�د
پشت س� جن�زه ب� پ�ی ب�هنه ،ب�ون عم�مه و ک�ه میرفت و می گفت» :ای ب�ادرم به سـبب
ف�ت ت� رخنهای در اس�م پ�یـ� آمـ� و مقـ�رات الهـی بـ� ک�شـش مـن در حـق تـ� غلبـه کـ�د«.
ســپس قبــ� پــ�رش هــ�رون را شــک�فت و امــ�م را در قبــ� او بــه خــ�ک ســپ�د و گفــت» :امیــ�وارم
خ�اون� تب�رک و تع�لی بهواسط� ن�دیکی این جن�زه ،به پ�رم نفعی رس�ن�«.

1

طبق این روایت:
الف _ تشییع پیک� مطه� حض�ت رض� 7ب�ون وقفه انج�م ش�.
ب _ مــ�م�ن در م�اســم تشــییع بــ� پــ�ی ب�هنــه ،بــ�ون عم�مــه و کــ�ه در پشــت ســ� جنــ�زه
ش�کت داشت.
ج _ قب� ه�رون شک�فته ش� و پیک� حض�ت رض� 7در آن قب� دفن ش�.
 .٣محم� بن جهم
در ب�خی من�بع ح�یثی به نقل از محم� بن جهم آمـ�ه اسـت کـه پـس از شـه�دت امـ�م،
»م�م�ن یک شب�نهروز ایـن م�ضـ�ع را از دیگـ�ان پنهـ�ن کـ�د .سـپس دنبـ�ل محمـ� بـن جعفـ�
الصـــ�دق 7و گ�وهـــی از خـــ�ن�اده و دودمـــ�ن اب�ط�لـــب کـــه در خ�اســـ�ن ب�دنـــ� ،ف�ســـت�د.
هنگ�میکـه ح�ضـ� شـ�ن� ،جنـ�زۀ آن حضـ�ت را صـحیح و سـ�لم بـه آنهـ� نشـ�ن داد ،سـپس
دست�ر داد آن حض�ت را غسل داده ،کفن و حن�ط کننـ� و خـ�د جنـ�زه را ب�داشـته در محـل
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 . ١ابن ب�ب�یه ،محم� بن علی ،عی�ن اخب�ر ال�ض� ،ج ،٢ص ۵٨٩ _۵٨٨؛ مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�ر ا�نـ�ار،
ج ،۴٩ص .٣٠۵
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کن�نی قب� حض�ت به خ�ک سپ�د«.

1

طبق این روایت:
الف _ خب� شه�دت حض�ت رض� 7بـه مـ�ت یـک شـب�نهروز مخفـی بـ�د و در تشـییع
جن�زه وقفه ایج�د ش�.
ب _ م�م�ن دنب�ل محم� بن جعف� الصـ�دق ،7عمـ�ی امـ�م و دیگـ� عل�یـ�ن خ�اسـ�ن
ف�ست�د و ب�ن س�لم ام�م را به آنه� نش�ن داد.
ج _ م�احل مختلف تشییع و ت�فین پیک� ام�م ت�سط شخص م�م�ن انج�م ش�.
 .۴ی�س� خ�دم
ی�ســ� کــه از خــ�متگ�اران حضــ�ت رضــ� 7بــه شــم�ر میرفــت ،دربــ�ره لحظــ�ت پ�یــ�نی
حیـــ�ت آن حضـــ�ت و تشـــییع پیکـــ� ایشـــ�ن گـــ�ارش میدهـــ�» :در روز آخـــ� عمـــ� حضـــ�ت
رض� 7که ایشـ�ن بسـی�ر ضـعیف شـ�ه بـ�د ،پـس از ادای نمـ�ز ظهـ� ،چـ�ن همـه از خـ�ردن
غ�ا ف�رغ ش�ن� ،ضعف ب� آن حض�ت غ�لب ش�ه بیهـ�ش گ�دیـ� .صـ�ای شـی�ن و زاری از
خ�ن� ام�م رض� 7بلن� ش� ،زن�ن و کنی�ان م�م�ن ب� سـ� و پـ�ی ب�هنـه بـه خ�نـ� امـ�م آم�نـ�،
خ�وش از م�دم ب�آم� ،فغ�ن و شی�ن س�اس� ت�س را ف�ا گ�فت .چ�ن پ�سـی از شـب گ�شـت،
ام�م رض� 7بـه عـ�لم قـ�س رحلـت نمـ�د .صـبح روز بعـ� مـ�دم جمـع شـ�ن� و می گفتنـ�:
م�م�ن ،ام�م رض� 7را ب� حیله به شه�دت رس�ن�ه است ،شـع�ر میدادنـ� کـه ف�زنـ� رسـ�ل
خ�ا شهی� ش�ه و ش�رشی علیه م�م�ن ب�پ� ش� ،م�م�ن ت�سـی� کـه اگـ� جنـ�زۀ حضـ�ت را در
آن روز بیــ�ون بب�نــ� ،فتنــه ب�پــ� شــ�د ،از ایــن رو ّ
محمــ� بــن جعفــ� ،عمــ�ی امــ�م رضــ� 7را
خ�اســت و گفــت :ای ابــ�جعف�! بــه میــ�ن مــ�دم بــ�و و بگــ� :امــ�وز پیک ـ� آن حضــ�ت تشــییع
نمیشـــ�د .او نـــ�د مـــ�دم رفـــت و گفـــت :ای مـــ�دم متفـــ�ق شـــ�ی�؛ زیـــ�ا جنـــ�زه امـــ�وز تشـــییع
����������������������

 . ١مفیــ� ،محمــ� بــن محمــ� ،ا�رشــ�د ،ج ،٢ص ٢۶٣ _٢۶٢؛ فتــ�ل نیشــ�ب�ری ،محمــ� بــن احمــ� ،روضــ�
الــ�اعظین ،ص٢٣٣؛ اصــفه�نی ،ابــ�الف�ج ،مق�تــل الطــ�لبیین ،ص ٣٧٨؛ حلــی ،حســن بــن ی�ســف،
المستج�د من ا�رش�د ،ص ٢٠٩ -٢٠٨؛ مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�ر ا�ن�ار ،ج ،۴٩ص .٣٠٩
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نمیش�د .م�دم پ�اکن�ه شـ�ن� ،آنگـ�ه امـ�م رضـ� 7را شـب�نه غسـل دادنـ� و در شـب دفـن
ک�دن� «.در ادامه راوی عن�ان می کن� که »ی�س� چی�ی به مـن گفـت کـه خـ�ش نـ�ارم آنرا در
کت�ب بی�ورم«.

1

طبق ابن روایت:
کنی�ان درب�ر م�م�ن به خ�ن� ام�م لحظ�تی قبـل از
الف_ شی�ن و زاری زن�ن و آم�ن زن�ن و
ِ
شه�دت ایش�ن ب�د.
ب _ اه�لی ت�س از وخ�مت ح�ل ام�م لحظ�تی قبل از شه�دت ایش�ن آ گ�ه ش�ن�.
ج _ ش�رش م�دم ت�س علیه م�م�ن علنی ش�.
د _ م�م�ن تشییع جن�زۀ ام�م را از ت�س ایج�د فتنه به ت�خی� ان�اخت.
هـ _ م�اسم تشییع و ت�فین در شب ص�رت گ�فت.
و _ وجـ�د اتف�قـ�تی در م�اســم تشـییع کـه شــیخ صـ�وق خـ�ش ن�اشــته آنهـ� را در کتــ�بش
ثبت کن�.
 .۵ه�ثم� بن اعین
ه�ثم� بن اعین از ف�م�ن�ه�ن ب�جست� سپ�ه ه�رون و مـ�م�ن بـه شـم�ر میآمـ� .در روایـت
منســ�ب بــه وی آمــ�ه کــه پــس از شــه�دت امــ�م ،7صــ�ای ن�لــه و شــی�ن از خ�نــ� حضــ�ت
ســ� ب�هنــه بــ� دکمــهه�ی بــ�ز ایســت�ده بــ�د و می گ�یســت .فـــ�دای روز
بلنــ� شــ� و مــ�م�ن بــ� ِ
شه�دت ،م�م�ن به ع�اداری نشست و سـپس در بقعـ� هـ�رونی زمـ�نی کـه خ�اسـت جنـ�زه را

خ�د غسل ده� ،ه�ثمه پیش او رفت و او را از این ک�ر منع ک�د و سـخن�ن شـب قبـل امـ�م را
در خص�ص اتف�ق�تی که در هنگ�م دفن ب�نش پیشبینی ک�ده ب�د ،بـ�ای مـ�م�ن بـ�زگ� کـ�د.
پــس از آن خیمــهای ب�پــ� شــ� و بــ�ن امــ�م در پشــت آن غســل و کفــن شــ� .ســپس مــ�م�ن و
ح�ض�ان بـ� جنـ�زۀ وی نمـ�ز خ�ان�نـ� و او را بـه م�ضـع قبـ� ب�دنـ� و ه�ثمـه کلنگـی در سـمت
قبل� قب� ه�رون ب� زمین زد و قب�ی آم�ده ش� و جن�زه را کن�ر قب� ب�د .سپس ف�د دیگـ�ی غیـ� از
ح�ض�ان مجلس جن�زۀ حض�ت را در داخل قب� گ�اشت و قب� خ�د پ� شـ� و بـه شـکل م�بـع
����������������������

 _ ١ابن ب�ب�یه ،محم� بن علی ،عی�ن اخب�ر ال�ض� ،ج ،٢ص.۵٩١ - ۵٩٠
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درآم�.

1

طبق این روایت:
الــف _ صــ�ای شــی�ن و زاری پــس از شــه�دت حضــ�ت رضــ� 7از خ�نــ� آن حضــ�ت
بلن� ش�.
ب _ م�م�ن ب�ف�صله روز بع� از شه�دت ام�م ،به انج�م م�اسم تشییع جن�زه پ�داخت.
ج _ ام�م قبل از شه�دت ،ه�ثمـه را از ج�ئیـ�ت نحـ�ۀ شـه�دت و دفـن خـ�د آ گـ�ه سـ�خته
ب�د.
د _ ه�ثمه محل قب� را مشخص ک�د.
هـ _ ف�د دیگ�ی غی� از ح�ض�ان م�اسم ،جن�زۀ حض�ت را در قب� گ�اشت.
ایــن روایــت کــه از لحــ�ظ ســ�خت�ر شــب�هت خ�صــی بــه روایــت اب�صــلت از شــه�دت و
ت�فین حض�ت رض� 7دارد ،خ�لی از اغ�اق و تح�یف نیست و در اصـل اعتبـ�ر چنـ�انی
ن�ارد؛ زی�ا ه�ثمه قبل از شه�دت امـ�م در سـ�ل  ٢٠٠یـ� ٢٠١ق در زنـ�ان مـ�م�ن در مـ�و مـ�د  2یـ�
بــه قــ�لی کشــته شــ� 3 .او نمیت�انــ� شــ�ه� شــه�دت حضــ�ت رضــ� 7و راوی ایــن ج�یــ�ن
ب�ش� .ج�ی این س�ال ب�قی است که چگ�نه امـ�م بـ�ای هـ� دو شـخص )اب�صـلت و ه�ثمـه(
مشخص�ت قب� خ�د و ح�ادثی را که در م�قع اج�ای م�اسم ت�فین رخ خ�اهـ� داد ،بـ� انـ�کی
تغیی�ات ب�زگ� کـ�ده؟! و هـ� دو مـ�عی هسـتن� کـه بـ� ت�جـه بـه اتف�قـ�تی کـه روز تـ�فین پیکـ�
حض�ت پیش آم� ،م�م�ن ب� راهنم�ییه�ی آنه� ام�م را در ط�ف قبل� بقع� ه�رونی بـه خـ�ک
����������������������

 _١هم�ن ،ج  ،٢ص۶٠٩؛ طب�ی ،محم� بن ج�ی� ،د�ئل ا�م�م� ،ص٣۵٣ _٣۵١؛ حسین بن عبـ�ال�ه�ب،
عی�ن المعج�ات ،ص .١٠۶ _١٠۴
 . ٢یعق�بی ،احم� بن اسح�ق ،ت�ریخ یعق�بی ،ج ،٢ص.٣١۶
 . ٣طبــ�ی ،محمــ� بــن ج� یــ� ،تــ�ریخ ا�مــم والملــ�ک ،ج ،٧ص  .١٣٠ _ ١٢٩البتــه تحلیلهــ�ی دیگــ�ی نیــ�
میت�ان ارائه

ک�د ،از جمله اینکه ممکن است ف�د دیگ�ی به ن�م ه�ثم� بن اعین از راوی�ن ام�م رضـ�7

وج�د داشـته ،کـه غیـ� از ه�ثمـ� سـ�دار ب�شـ� یـ� اینکـه راوی یحیـی پسـ� ه�ثمـه بـ�ده و نـ�مش در سلسـل�
راوی�ن افت�ده ب�ش�.
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سپ�د.
چن�نچـه از بــین دو روایــت بخـ�اهیم یکــی را ب�گــ�ینیم ،چــ�رهای نـ�اریم جــ� اینکــه روایــت
اب�صلت را بهرغم اینکه به نظ� میرس� ن�عی مک�شفه یـ� انـ�ک تح�یفـ�تی نیـ� در آن صـ�رت
گ�فتــه اســت ،بپــ�ی�یم .ایــن احتمــ�ل وجــ�د دارد نــ�عی خلــط در اصــل روایــت اب�صــلت رخ
داده و به اشتب�ه آن را به ه�ثمه نسبت داده ب�شن�.
ج_ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮان

اغلـــب محققـــ�نی کـــه بـــه ب�رســـی زنـــ�گی حضـــ�ت رضـــ� 7پ�داختهانـــ� ،بـــ� ت�جـــه بـــه
ک�وشه�یی که در من�بع متق�م ص�رت دادهان� ،نظ� بـ� ایـن دارنـ� کـه م�اسـم تشـییع جنـ�زۀ
حض�ت رض� 7ب� شک�ه و عظمت خ�صـی در تـ�س ب�گـ�ار شـ�ه اسـت 1 .بـه نظـ� میرسـ�
بیشت� آنه� تحـت تـ�ثی� خبـ� درج شـ�ه در تـ�ریخ یعقـ�بی در خصـ�ص تشـییع پیکـ� امـ�م7

هستن� .به عن�ان نم�نه سـی�احم� رضـ�ی دزفـ�لی چنـین مین�یسـ�» :جنـ�زۀ امـ�م بـ� دوش
م�دم به س�ی بقع� ه�رونی ب�ده ش� .هیچ کس اعم از لشک�ی و کش�ری نم�ن� مگـ� آنکـه بـه
دنب�ل جن�زه میرفت .همه ب� س� و پ�ی ب�هنه ب�دن� .همـه از ایـن مـ�تم عظمـی می گ�یسـتن�
و ب� س� می ک�فتن� .همه ف�ی�د »واعلی�« ب� آسم�ن میرس�ن�ن� .بل�ایی بـ�د چـ�ن قی�مـت ،کـه
نظی�ش را کس ن�ی�ه ب�د«.

2

همچنین ع�مه ب�ق� ش�یف ق�شی چنـین گـ�ارش میدهـ�» :مـ�دم جنـ�زۀ امـ�م را تشـییع
ک�دن� ،بهط�ری که خ�اس�ن در طـ�ل تـ�ریخ خـ�د ه�گـ� شـ�ه� چنـین تشـییع جنـ�زهای نبـ�ده
است .تم�م ادارات رسمی و مغ�زهه�ی تج�ری بسته ش�ن� و هم� طبق�ت م�دم به سـ�عت
بــه تشــییع پیکــ� امــ�م اقــ�ام ک�دنــ� ،در ح�لی کــه یــ� اشــک میریختنــ� و یــ� ســ� کت ب�دنــ�.
پ�چمهـ�ی سـی�ه ب�اف�اشــته شـ� و سـی�ب اشــک از هـ� طـ�ف ب�خ�ســت .پیشـ�پیش جنــ�زه،
����������������������

 . ١رض�ی دزف�لی ،سی�احم� ،زن�گ�نی شمساله�ی حض�ت علی بن م�سی ال�ض� ،ص ٢٣٠؛ ش�یف ق�شی،

ب�ق� ،پ�وهشی دقیق در زن�گ�نی ام�م علی بن م�سی ال�ض� ،ص ۵٨٨ -۵٨٧؛ عط�ردی ،ع�ی�ا� ،ت�ریخ
آست�ن ق�س رض�ی ،ج ،١ص .۵٠
 . ٢رض�ی دزف�لی ،سی�احم� ،زن�گ�نی شمساله�ی حض�ت علی بن م�سی ال�ض� ،ص .٢٣٠
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م�م�ن س� و پ� ب�هنه راه میرفـت و پشـت سـ� او وزرا و ب�رگـ�ن دولـت و لشـک�ی�ن ب�دنـ� و آنهـ�
فض�یل ام�م و خس�رت سـنگینی را کـه ج�معـه بـ� از دسـت دادن او متحمـل شـ�ه بـ�د ،ذکـ�
می ک�دن�١ «.

د_ روایتی ف�ق� سن�
بن� ب� روایتی مشه�ر ،ام� ب�ون سن� ،که اغلب ت�سط م�اح�ن در سـ�له�ی اخیـ� مطـ�ح
ش�ه است ،زن�ن ن�غ�ن هنگـ�می کـه از شـه�دت امـ�م رضـ� 7بـ�خب� شـ�ن� ،بـ� بخشـی�ن
مه�یهه�ی خ�د به ش�ه�انش�ن ،اج�زه گ�فتن� ت� در تشییع جن�زۀ آن حض�ت شـ�کت کننـ�.
ب�خی این م�ض�ع را ط�ری وانم�د می کنن� که در آن ش�ایط جن�زۀ مطه� حضـ�ت رضـ�7

ب� روی زمین م�ن�ه ب�ده و م�دان از ت�س دستگ�ه ظلم و ج�ر م�م�ن ج�ئت ش�کت در م�اسـم
تشییع حض�ت را ن�اشته و زن�ن پیشگ�می ک�ده ،این م�اسم را انج�م دادهان�.

2

ایـن مطلــب اگ�چــه در هیچیــک از منــ�بع معتبــ� تــ�ریخی و حــ�یثی شــیعه و اهــل ســنت
نقــل نشــ�ه ،لــیکن بــ� ســ� زب�نه�ســت و ســینه بــه ســینه از نســله�ی گ�شــته بــه زمــ�ن حــ�ل
انتق�ل ی�فته است .ش�ی� بت�ان بـ� واکـ�وی روایـت ی�سـ� خـ�دم از شـه�دت حضـ�ت رضـ�7

ت�جیهی ب�ای اف�ادی که این مسئله را مط�ح ک�دهان� ،پی�ا ک�د .در روایت ی�سـ� آمـ�ه اسـت
کــه لحظــ�تی قبــل از شــه�دت امــ�م ،آنگــ�ه کــه ضــعف بــ� آن حضــ�ت غ�لــب شــ� و بیهــ�ش
گ�دیـ� ،صـ�ای شــی�ن و زاری از خ�نـ� ایشــ�ن 7بلنـ� شـ�» ،زنــ�ن و کنیـ�ان مــ�م�ن بـ� ســ� و
پـــ�ی ب�هنـــه بـــه خ�نـــ� امـــ�م آم�نـــ� ،خـــ�وش از مـــ�دم ب�آمـــ� ،فغـــ�ن و شـــی�ن س�اســـ� تـــ�س را
ف�ا گ�فت «.ی�س� در ادامه از ش�رش م�دم و به ت�خی� افت�دن م�اسم تشـییع جنـ�زه و همچنـین
دفن حض�ت در شب�نگ�ه�ن خبـ� میدهـ� .شـ�ی� ایـن قسـمت از خبـ� ت�سـط راویـ�ن بعـ�ی
����������������������

 . ١ش�یف ق�شی ،ب�ق� ،پ�وهشی دقیق در زن�گ�نی ام�م علی بن م�سی ال�ض� ،ص .۵٨٨ -۵٨٧
 http://shahr.ir/fa/news . ٢ﺳﺎﯾﺖ خب�ی تحلیلی شه� ١۴ ،بهمن ١٣٨٩؛
 ،shttp://shabestan.ir/NSite/FullStory/Newخب�گ�اری شبست�ن ،م�رخ� ١٣٩١/١٠/٢١؛
 ،http://www.irna.ir/fa/Newsخب�گ�اری جمه�ری اس�می ای�ان.١٣٩١/١٠/٢٣ ،
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دستخ�ش تغیی� و تب�یل ش�ه و داست�ن ش�کت زن�ن ن�غ�ن در تشییع پیک� ام�م رضـ� 7از
این روایت ب�گ�فته ش�ه ب�ش� .این ام� آنگ�ه جلب ت�جه می کن� که شیخ صـ�وق در پ�یـ�ن
ِ
1
خب� ی�س� میآورد» :ی�س� چی�ی به من گفت که خ�ش ن�ارم آنرا در کت�ب بی�ورم«.
در تحلیل مسئله ب�ی� گفت که ش�کت زنه�ی ن�غـ�ن در م�اسـم تشـییع پیکـ� حضـ�ت
رض� 7اگ�چه انک�ر پ�ی� نیست ،ولی به گ�نهای نب�ده که ب�ن مطه� آن امـ�م بـ� روی زمـین
م�نــ�ه ب�شــ� و تنهــ� آنهــ� ایــن م�اســم را انجــ�م داده ب�شــن� ،بلکــه عــ�وه بــ� شــ�کت قشــ�ه�ی
مختلـف مــ�دم در م�اســم تشــییع آن حضــ�ت ،زنــ�ن روســت�ی ن�غــ�ن کــه در ف�صــل� انــ�کی از
مقب�ۀ ه�رونی زن�گی می ک�دن� ،نی� در این م�اسم ش�کت نم�دن�.
در اینج� ی�دآوری چن� نکته ض�وری به نظ� میرس�:
 .١بــ� علــم بــه اینکــه مــ�م�ن امــ�م را بــه شــه�دت رســ�ن�ه اســت ،ولــی بــ� کی�ســت و هــ�ش
سی�ســی کــه از وی ســ�اغ داریــم ،آیــ� انتظــ�ر آن نمیرفــت م�اســم تشــییع را هــ� چــه ب�شــک�هتــ�
ب�گ�ار کن� و ظ�ه�سـ�زی پیشـه نم�یـ� و ری� کـ�ری بـه خـ�ج دهـ� ،تـ� مـ�دم بـ�ور کننـ� امـ�م بـه
مــ�گ طبیعــی از دنیــ� رفتــه و مــ�م�ن نقشــی در مــ�گ ایشــ�ن ن�اشــته اســت؟ از طــ�ف دیگــ� بــ�
شه�دت ام�م ،م�م�ن از شـل�غ شـ�ن م�اسـم تشـییع آن حضـ�ت و ازدحـ�م جمعیـت آنگ�نـه
که روز نم�ز ب�ران و نم�ز عی� در م�و اتف�ق افت�د ،دیگ� ت�س و نگ�انی خ�صی ن�اشت.
 .٢چگ�نه میت�ان ب�ور داشت که ولیعه� جه�ن اس�م از دنی� رفته ب�ش� و آنگ�نه کـه در
این روایت ف�ق� سن� مط�ح ش�ه ،تنه� چن� زن م�اسم تشییع او را ب�گـ�ار کننـ� و تـ�ب�ت وی
را حمــل نم�ینــ� .رســم معمــ�ل تمــ�م درب�رهــ� از ابتــ�ای تــ�ریخ بــ� ایــن بــ�ده کــه م�اســم فــ�ت
ب�رگ�ن درب�ر را بـ� عظمـت خ�صـی ب�پـ� دارنـ� و قشـ�ه� مختلـف مـ�دم در آن شـ�کت ج�ینـ�.
چط�ر مـ�م�ن؛ خلیفـ� جهـ�ن اسـ�م خـ�د در تشـییع جنـ�زۀ آن حضـ�ت شـ�کت کنـ� و دیگـ�
درب�ری�ن و م�دم از ش�کت در این م�اسم ت�س و اب�یی داشته ب�شن�.
 .٣تص�یح مت�ن ت�ریخی گ�اه بـ� ایـن اسـت کـه ایـن م�اسـم بـ� شـک�ه ه�چـه بیشـت� ب�گـ�ار
ً
ش�ه و م�م�ن خ�د پیشق�اول این م�اسم ب�ده است و ظ�ه�ا بـ� بـ�ن امـ�م نمـ�ز گـ�ارده اسـت.
����������������������
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مــ�م�ن کــه بــ�ای ف�یــب دادن افکــ�ر عمــ�می خ�اســ�نی�ن و شــیعی�ن ســه روز بــ� ســ� م�قــ� امــ�م
ع�اداری ک�د ،و از خ�ردن اطعمه و اش�به ص�فنظ� ک�د ،چگ�نه راضی میشـ� پیکـ� امـ�م را
شب�نه و ب�ون ش�کت قش�ه�ی مختلف م�دم تشییع کن�؟ مگ� این ام� دشمنی او بـ� امـ�م و
شه�دت آن حض�ت ت�سط وی را ب�م� نمی ک�د؟
 .۴آی� پیش کشی�ن این مسئله که تنه� شم�ری از زنـ�ن بـ�ن مطهـ� حضـ�ت رضـ� 7را
تشــییع ک�دهانــ� ،بــه خــ�ط� اینکــه مظل�میــت امــ�م را نشــ�ن دهــ� ،تــ�هین ب�رگــی بــه ســ�حت
مق�س آن ام�م معص�م نیست؟
 .۵آی� ام�م رض� 7خ�یش�ون�ان ،دوست�اران و ط�ف�ارانی ن�اشته است ،کـه در م�اسـم
تشییع وی ش�کت ج�ین�؟ مگ� تص�یح من�بع ب� ایـن نیسـت کـه پـس از شـه�دت حضـ�ت،
مـــ�م�ن صـــب� کـــ�د تـــ� محمـــ� بـــن جعفـــ� الصـــ�دق ،عمـــ�ی امـــ�م و عل�یـــ�ن خ�اســـ�ن کـــه
خ�یش�ون�ان ام�م به شم�ر میرفتن� ،به ت�س بی�ین� ،ت� ب�ن س�لم وی را به آنه� نشـ�ن دهـ�.
این�ن هنگ�م تشییع پیک� حض�ت کج� ب�دن�؟
جمعبن�ی و نتیجه گی�ی
آنچه از جمعبن�ی روای�ت میت�ان به دست داد اینکه به رغم وج�د تن�قض�تی که میـ�ن
روای�ت م�ب�ط به شه�دت ام�م رض� 7وج�د دارد ،ولی وجه اشت�اک�ت زی�دی نی� بین آنهـ�
و بهخص�ص بین دو روایت محم� بن جهم و ی�س� خ�دم دی�ه میش�د .به نظـ� میرسـ� اگـ�
خ�استه ب�شیم بین منـ�بع تـ�ریخی و حـ�یثی دو خبـ� را در خصـ�ص نحـ�ۀ تشـییع و تـ�فین
حضــ�ت رضــ� 7انتخــ�ب کنــیم ،نــ� گ�ی�یم بــه گــ�ارش »ابیالحســن بــن ابــیعبــ�د«  1کــه
یعقــ�بی در تــ�ریخ خــ�د آن را آورده اســت و روایــت »محمــ� بــن جهــم«  2کــه در اغلــب منــ�بع
����������������������
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ح�یثی شیعه وج�د دارد ،اعتم�د نم�ییم.
ب� این اس�س نتیجه می گی�یم که پس از شـه�دت حضـ�ت رضـ� 7ت�سـط مـ�م�ن ،وی
ب�ای اینکه خ�د را از تهمت قتل آن حض�ت مب�ا کن� ،پس از آنکه جن�زۀ سـ�لم آن حضـ�ت
را بـه عمـ� و خ�یشــ�ون�انش نشـ�ن داد ،م�اســم تشـیع و تــ�فین آن امـ�م را بــ� شـک�ه و عظمــت
ه�چه بیشت� ب�گ�ار ک�د و خ�د ب� تم�م م�احل ب�گ�اری این م�اسم نظ�رت داشت و بـه ظـ�ه� بـ�
بــ�ن آن امــ�م نمــ�ز خ�انــ� و در ســمت قبلــ� قبــ� پــ�رش ،ایشــ�ن را دفــن کــ�د و بــ�ای تکمیــل
ری� ک�ری خ�د ،سه روز ب� س� م�ق� آن حض�ت به ع�اداری نشست.
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