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.9مقدمه
واقع عاشورا گرچه به مانند هر پدید تئاریخی دیگئر در مقطئع زمئانی مشئخص و مکئانی

ویژه اتفاق افتاد ،اما پیامی فراتر از مقیاسهای زمانی و مکانی خویش داشت؛ به طوری که
بئئا گذشئئت قری ئ

بئئه چهئئارده قئئرن از رخئئداد ایئئن حادث ئ عظئئیم ،هنئئوز نئئام و یئئاد آن زنئئده و

الهامبخش بسیاری از جنبشهای ظلمستیزانه است.
علی اکبر

امام حسین

از برجستهترین شهدای صحن کربالست که در فرهنگ ّ
محئرم و سئوگواری

جایگاهی واال دارد و در جامعه اسالمی به عنوان بهترین الگئو بئرای جوانئان

معرفئئی شئئده اسئئت .ضئئرورت نگئئارش ایئئن پئئژوهش ایئئن اسئئت کئئه اگرچئئه دربئئاره فضئئایل و
کیفیت شهادت آن حضرت ،مطال

بسیاری به صورت پراکنده ،در البئهالی کتئا هئای

تاریخی و حدیثی مشئاهده مئیشئود ،امئا موضئوعاتی از زنئدگانی وی ماننئد تئاریخ والدت و

سئئن مبئئارکش در هالئئهای از ابهئئام بئئاقی مانئئده اسئئت و تئئا کنون مقالئئه یئئا نوشئئتاری جئئامع بئئه
صورت ضمنی یا مستقل به این موضوع نپرداخته است که با توجئه بئه اهمیئت آن ،اقتضئا
دارد محققان و پژوهشگران به آن توجه بیشتری مبذول دارند.

اهمیت این نگارش ،هنگامی بروز مییابد که بدانیم نتیجئه ایئن تحقیئق بئر پرسئشهئا و

موضئئوعاتی دیگئئر از زنئئدگانی حضئئرت علئئی اکبئئر
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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عبارتند از:

الئف) آیئئا حضئرت علئئی اکبئر

از بئئرادرش حضئرت سئئجاد

نتیجه بزرگترین فرزند امام حسین
) آیا علی اکبر

علی

) آیئئا مصئئداق علئئی اکبئئر

به شمار میآید؟

در فقئئرات زیئئارتنامئئهها ایشئئان اسئئت یئئا بئئرادر بزرگئئوارش

؟

د) آیا واژه «غالم» که در روایات ،برای حضرت علی اکبر

منتخ

بزرگتئر بئئوده اسئئت و در

در زمان خالفت عثمان به دنیئا آمئده و در نتیجئه آیئا زمئان حضئرت

را درک کرده است؟

حضرت سجاد

نیئئز تأثیرگ ئذار اسئئت .ایئئن پرسئئشهئئا

درباره سن ایشان سنخیت دارد؟

توصئیف شئده اسئت بئا نظئر

اساس نگارش این مقاله بر اساس نگاشتههای منابع اولیه بوده و گاه بئه عنئوان شئاهد و
قرینه از نگاشتههای متئأخر نیئز اسئتفاده شئده اسئت .بنئابراین روش ایئن مقالئه ،توصئیفی،

تحلیلئئی بئئه شئئمار مئئیآیئئد و از آنجئئا کئئه ایئئن پئئژوهش مئئیتوانئئد مئئورد اسئئتفاده گئئرایشهئئای

مختلف حوزوی و دانشگاهی قرار گیرد ،تحقیقی کاربرد نیز به شمار میآید.
نخستین نگاشتهها درباره زندگانی حضرت علئی اکبئر

برخئی کتئا هئای تئاریخی و

منئئابع اولیئئه (منئئابع قبئئل از قئئرن هفئئتم) از قبیئئل «الطبقئئات الکبیئئر» ابئئن سئئعد (م 230ق)،
«انسئئئئا

االشئئئئراف» بئئئئالذری (م  273ق)« ،تئئئئاریخ االمئئئئم و الملئئئئوک» طبئئئئری (م 310ق)،

«الفتوح» ابن اعثم کوفی(م 314ق)« ،االرشئاد» شئیخ مفیئد (م  413ق)« ،مقتئل الحسئین»

خوارزمی (م 561ق) و «اللهوف» سید بن طاووس (م  664ق) است و عمده نگاشئتههئای
بعد تا قرن سیزده و چهاردهم هجری ،برگرفتئه از منئابع ذکئر شئده و همچنئین روایئاتی اسئت

کئئئه در میئئئان برخئئئی از کتئئئ

و جوامئئئع حئئئدیثی از قبیئئئل «کامئئئل الزیئئئارات» اثئئئر ابئئئن قولویئئئه

(م361ق)« ،الکافی» اثر کلینی (م  321ق) و «بحاراالنوار» اثئر عالمئه مجلسئی (م  1110ق)
مشاهده میگردد.

بنابر نقل مشهور ،علی بن حسین بن علی بن ابیطال  ،در مدینئه بئه دنیئا آمئد .پئدرش
امام سوم شیعیان و مادرش لیلی بنت ابی مرة نام دارد (اصفهانی .)16 :1401 ،مادر لئیال،
ُ
«میمونه» معروف به «امشیبه» دختر ابوسفیان صخر بن حر بئن ا ّمیئه اسئت و بئا مالحظئه
همئئین نسئئبت بئئود کئئه بنئئابر برخئئی گئئزارشهئئا ،بنئئیامیئئه در روز عاشئئورا بئئرای حضئئرت علئئی
گزارشهئئای تئئاریخی ،لقئ

اما شیخ مفید ،لق
.)135 :1413

وی را اکبئئر و کنیئئهاش را ابوالحسئئن نگاشئئتهاند (هم ئو)16:؛

او را اصغر گفتئه و اکبئر را لقئ

با توجه به فقرات زیارت نام علی اکبر

امئام سئجاد

دانسئته اسئت (مفیئد،

در منابع تاریخی

اکبر

اماننامه آوردند (ابنشهر آشو .)257/4 :1421 ،

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر
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 ،وی جوانی رشید ،شجاع ،راستگو ،پئا ک و

درستکار بوده است (ابنمکی عاملی .)145 :1410 ،امام حسین

او را شبیهترین مردم در

خلقئئت و آفئئرینش ،اخئئالق و گفتئئار بئئه رسئئول خئئدا
.)133 :1414

در بئئئئاره برخئئئئی از جنبئئئئههای زنئئئئدگی علئئئئی اکبئئئئر

معرفئئی فرمئئوده اسئئت (ابئئنطئئاووس،
 ،اختالفئئئئاتی وجئئئئود دارد .برخئئئئی

نس شناسان و تاریخدانان ،او را بزرگترین فرزنئد امئام حسئین

برشئمردهاند (ابئنسئعد،

بئئیتئئا211/5 :؛ طبئئری ،بئئیتئئا )446 /5 :و برخئئی دیگئئر ،وی را کوچئئکتر از امئئام سئئجاد
دانستهاند (مفید.)76 :1413 ،

همچنین در باره ازدوا و فرزندان وی نیز اختالف وجود دارد .برخی با استناد به عبارتی

از زیارتنامئئه وی ،او را صئئاح

همسئئر و فرزنئئد میداننئئد (ابئئنقولویئئه .)11 :1411 ،شئئیخ

کلینی در فروع کافی ،حدیثی از امام رضا

نقل کرده که حکایت از ازدوا وی با یک کنیز

و داشتن فرزندی به نام حسن دارد .در مقابل ،گروهی از علمای انسئا
کردهاند که از وی فرزندی نمانده و نسل امام حسین

و محققئان تصئریح

تنها از طریئق امئام سئجاد

ادامئه

پیدا کرده است (ابنسعد ،بیتا211 /5 :؛ یعقوبی ،بیتا.)114 /2 :
علیاکبر

 ،در روز دهم محرم سال  61قمری ،در روز عاشورا اولئین نفئر از بنیهاشئم بئود

کئئه اجئئازه ورود بئئه میئئدان جنئئگ را از امئئام حسئئین

گرفئئت و ب ئه همئئراه پئئدر و بسئئیاری از

بنیهاشئئئم بئئئه شئئئهادت رسئئئید و در کنئئئار حضئئئرت سیدالشئئئهدا

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

01

(ابنطاوس.)133 :1414 ،
امام زمان

در زیارت ناحیه مقدسه ،بر حضرت علی اکبر

بئئئه خئئئا ک سئئئپرده شئئئد

سالم کرده و دشئمن وی

را مورد لعن قرار میدهد (همو.)74 /3 :1415 ،

.3اقوال انشم دا  ربارهس شه فحضر علیاکبر 
بئئر اسئئاس پئئژوهش و جسئئتوجوی نگارنئئده ،دانشئئمندان و مورخئئان ،سئئن شئئر یف او را

مختلف نقل کردهاند که ما آنها را به هشت دسته تقسیم میکنیم:
 .1هفده سال (طریحی ،بیتا)443 ،؛

 .2هجئئئده سئئئال (ابئئئنشئئئهر آشئئئو 111/4 :1421 ،؛ کئئئوفی114/5 :1372 ،؛ خئئئوارزمی،

111 :1367؛ واعظ کاشفی337 :1341 ،؛ مجلسی42/45 :1403 ،؛ امئین607/1 :1403 ،؛

سپهر)356/6 :1313 ،؛
 .3بین سیزده تا نوزده سال (مفید)231 :1333 ،؛
 .4نوزده سال (طبرسی)242 :1333 ،؛

 .5بیست و سه سال (ابنفندق337 :1410 ،؛ حلی )61 :1406؛

 .6بیست و پنج سال (حلی655 /1 :1410 ،؛ اصفهانی ،بیتا11 :؛ قمی)167 :1405 ،؛
 .7بیست و هفت سال ( ّ
مقرم)12 :1413 ،؛
 .1بیست و هشت سال (خوارزمی ،نگاهی نو به جر یان عاشورا.)31 - 13 :

بنئئئابر پئئئنج قئئئول اول ،تولئئئد ایشئئئان پئئئس از دوران خالفئئئت عثمئئئان (35-25ق) و بنئئئابر

نظریههای پایانی ،تولد وی ،پیش از حکومت عثمان بوده است.

بزرگتربو
.4شواهدوقرای بر 

حضر علیاکبر 

طبئئق نقئئل مشئئهور و بنئئابر گئئزارشهئئای معتبئئر ،امئئام سئئجاد

متولئئد سئئال  31قمئئری

بوده و در هنگام شهادت پدر بزرگوارش در کربال ،بیست و سه سال داشته است (ابن سعد،

امام سئجاد

ترجیح دارد.

بئوده اسئت .بنئابراین قئول  25سئاله تئا  21سئاله بئودن ایشئان بئر سئایر اقئوال

برخی از شواهد بر بزرگتر بودن حضرت علی اکبر

عبارتند از:

.1-4شهرتواتفاقنظراکثرمورخا 

محقق شوشتری در قاموس الرجال مینو یسد:
است .از اینرو  11ساله بودن علی اکبر

سید عبدالرزاق مقرم در کتا
عل ئی اکبئئر

معقول نیست( .تستری)523/9 :1515 ،

خود آورده است:

در روز عاشئئورا نزدی ئک  27سئئال داشئئته و مورخئئان و نس ئ شناسئئان

بزرگتئئر بئئودن او را از امئئام سئئجاد

کئئه در آن روز بیسئئت و سئئه سئئاله بئئوده تأ کی ئد

در منابع تاریخی

امام سجاد

در روز عاشورا تقر یبا مردی  22ساله بود و علی اکبر از او بزرگتر بئوده

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر

 .)212/5 :1414از طرفئئی بئئر اسئئاس شئئواهدی کئئه ذکئئر خواهئئد شئئد ،علئئی اکبئئر

بزرگتئئر از

00

میکنند و بر آن اتفاق دارند( .مقرم)12 :1518 ،

وی از  21نفر از علمئا و مورخئان شئیعه و سئنی نقئل نمئوده کئه آن جنئا
سجاد

از بئرادرش امئام

بزرگتر بوده است .برخی از این مورخان عبارتند از:

• ابومخنف (م157ق) در وقعة الطف ()241 :1367؛
• بالذری(م273ق) در انسا

االشراف ()146/2 :1337؛

• یعقوبی (م214ق) در تاریخ یعقوبی ()114/2 :1371؛

• طبری(م310ق) در تاریخ االمم و الملوک ()330/3 :1401؛

• ابن سهل بلخی (م323ق) در البدأ و التاریخ ()146 /2 :1417؛
• مسعودی (م346ق) در مرو الذه

و معادن الجواهر ()61 /3 :1404؛

• ابوالفر اصفهانی(م356ق) در مقاتل الطالبیین (بیتا)11 :؛
• ابن الخط

خوارزمی (م630ق) در مقتل الحسین (بیتا)36 /2 :؛

• عبئئئئئدالرحمن بئئئئئن جئئئئئوزی (م537ق) در المنئئئئئتظم فئئئئئی تئئئئئاریخ الملئئئئئوک و االمئئئئئم
()340 /5 :1413؛

• ابناثیر جزری (م630ق) در الکامل فی التاریخ ()421/3 :1411؛
• سبط ابن جوزی(م654ق) در تذکرة الخواص ()223 :1410؛
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

• اربلی (م632ق) در کشف الغمة فی معرفة االئمة ()250/2 :1401؛
• ابنکثیر شامی (م774ق) در البدایة و النهایة (بیتا)201 /7 :؛

• ابنصباغ مالکی (م155ق) در الفصول المهمة ()137 :1375؛
• طریحی (م1015ق) در المنتخ

(بیتا.)443 ،

نسبشناسا بربرخیمورخا 

.2-4تق مقول
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محمد بن ادر یس حلی مینو یسد:
در ب ئئار س ئئن و بزرگت ئئر ب ئئودن علئ ئی اکب ئئر

از ام ئئام س ئئجاد

بایئ ئد ب ئئه خبرگ ئئان و

نس شناسان رجوع نمود؛ مانند زبیر بن بکار ،ابوالفر اصفهانی ،بالذر ی ،مزنی،

صئئاح

کتئئا

لبئئا

اخبئئار الخلفئئا  ،عمئئری ،صئئاح

کتئئا

زواجئئر و مئئواعظ،

ابئئنقتیبئئه ،در کتئئا معئئارف ،محمئئد بئئن جر ی ئر طبئئری ،ابئئناب ئیاالزهئئر ،ابوحنیف ئه
دینور ی و ابوعلی بن همام ... .هم این نو یسندگان و دانشمندان و نس شناسان
بئئزرگ ،بئئر بزرگتئئر بئئودن علئی اکبئئر

از امئئام سئئجاد

اتفئئاق نظئئر دارنئئد و آنئئان در

اظهار نظر دراینباره از دیگران آ گاهترند( .حلی)555/1 :1513 ،

محدث قمی در نفس المهموم میفرماید:
در اینجا گفتار ابن ادر یس که فارس این میدان است و با تتبع کافی ،به صئراحت
سخن میگو ید ،کافی است( .یمی)159 :1535 ،

عمری _ از نس شناسان بزرگ _ در کتا

المجدی مینو یسد:

کسئئانی کئئه نسئئبت بئئه فرزنئئدان امئئام حس ئین

و تئئار یخ زنئئدگی آنئئان بصئئیرت و

شئئناخت کئئافی ندارنئئد ،گمئئان م ئیکننئئد عل ئی بئئن الحس ئین االصئئغر یعن ئی امئئام
سجاد

در کربال کشته شده است( .به نقل از :حلی)555/1 :1513 ،

بنابراین با توجه به اینکئه ایئن مسئئله ،بحئث تخصصئی علئم انسئا

اسئت ،بایئد قئول

شمار نمیآید ترجیح داد.
.3-4نقلروایتو ازج بزرگوارش

برخی از دانشمندان در کت

خود نوشتهاند:

حضئئرت عل ئی اکبئئر

از جئئد بزرگئئوارش امیرمؤمنئئان عل ئی

بنئابراین نقئئل ،اگئئر حضئرت علئی اکبئئر

دو سئال پئئیش از کشئئته شئدن عثمئئان بئئه دنیئا

آمده باشئد ،تقریبئا هفئت سئال از زنئدگی پر بئرکتش در زمئان حیئات جئدش امیرمؤمنئان

بوده و با این حسا  ،نقل روایت میتواند صئحیح و دال بئر بیسئت و هفئت سئالگیاش در

کربال باشد.

در منابع تاریخی

است( .یمی172 :1535 ،؛ حلی)555/1 :1513 ،

روای ئت نقئئل کئئرده

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر

کارشناسان این علم را بئر قئول عالمئانی چئون شئیخ مفیئد کئه مئور بئوده و نس شئناس بئه
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.4-4م حامامعلی

دربارهو 

بنابر نقل برخی کتا هئای روایئی ،امیرمؤمنئان علئی

بسئیار او را دوسئت مئیداشئت.

حتی گفته شده است او را مدح مینمود و اشعار ی در مدحش میسرود .ابننمای حلی در

مثی ئر االحئئزان ( )61 :1406و ابئئن ادر ی ئس در سئئرائر ( ،)656 /1 ،1410آوردهانئئد ک ئه حضئئرت
امیرمؤمنان

در شأن و ی فرموده است:

لئئئئئئئم تئئئئئئئر عئئئئئئئین نظئئئئئئئرت مثلئئئئئئئه

مئئئئن محتئئئئف یمشئئئئی و ال ناعئئئئل

1

همچنین به نوشت ابوالفر اصفهانی ،حجئا بئن معتمئر هاللئی از ابئی عبیئده و خلئف

االحمر اشعار ز یر که در توصیف حضرت علی اکبر

سروده شده است را نقل میکند:

لئئئئئئئئئم تئئئئئئئئئرعین نظئئئئئئئئئرت مثلئئئئئئئئئه

مئئئئئن محتئئئئئف یمشئئئئئی و ال ناعئئئئئل

یغلئئئئئئی نئئئئئئئی اللحئئئئئئم حتئئئئئئی اذا

انضئئئئئح لئئئئئم یغئئئئئل علئئئئئی اآل کئئئئئل

کئئئئئئئئئئان اذا شئئئئئئئئئئبت لئئئئئئئئئئه نئئئئئئئئئئاره

یوقئئئئئئئئئئئدها بالشئئئئئئئئئئئرف القابئئئئئئئئئئئل

کیمئئئئئئئئئا یراهئئئئئئئئئا بئئئئئئئئئائس مرمئئئئئئئئئل

او فئئئئئئئئرد حئئئئئئئئی لئئئئئئئئیس باآلهئئئئئئئئل

اعن ئی ابئئنلیل ئی ذا السئئداد و النئئدا

اعنئی ابئئنبنئئت الحس ئ

الفاضئئل

ال یئئئئئئئئؤثر الئئئئئئئئدنیا علئئئئئئئئی دینئئئئئئئئئه

وال یبیئئئئئئئئئئع الحئئئئئئئئئئق بالباطئئئئئئئئئئل

به باور نگارنده ،سروده این دو شاعر که بیت اول آن با سروده امیرمؤمنان

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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ادامه شعر حضرت امیر

2

یکی است،

است که هموزن آن ،توسط این دو شاعر ایراد شئده اسئت .ایئن

اشعار نشان مئیدهئد در آن روزگئار ،علئی ا کبئر

مئردی بئزرگ و مشئهور در مهمئاندوسئتی و

غر یئ نئواز ی بئوده اسئئت کئه شئاعران بئئه مئدح او پرداختهانئد و مئیتوانئئد شئاهد بئر بیسئئت و

هفت سالگی وی در کربال باشد.

 .1چشمی ،در میان مردم پابرهنه و پا به کفش ،نظیر او را ندیده است.
 .2چشمی ،در میان مردم پابرهنه و پا به کفش ،همانند او را ندیده است .گوشت را آنقئدر مئیجوشئاند کئه کئامال
پخته شود و هنگام حضور مهمان نیاز ی به جوشش نباشد .آنگاه که برای راهنمایی مهمان آتئش مئیافئروزد،
آن را در بلندتر ین نقاط و بهتر ین مکانها روشئن مئیکنئد تئا نیازمنئدان و مسئاکین و غر یبئان دور از وطئن او را بئه
آسانی پیدا کنند و ببینند .منظورم پسر لیالست؛ همو که صئاح جئود و بخشئش اسئت؛ منظئورم از لئیال زنئی
است پاکنهاد و گرانمایه که شر یفزاده و بزرگ است .آن مردی که دنیا را بر دیئن خئود مقئدم نمئیدارد و حئق را
به باطل نمی فروشد( .اصفهانی)10 :1401 ،

بزرگترش
مبنیبرشهادتبرادر 

.5-4کالمامامسجاد

ابوالفر اصفهانی در مقاتل الطالبیین مینو یسد:
ابن زیاد ملعئون ،امئام سئجاد

را طلبیئد .هنگئامی کئه حضئرت تشئریف آورد ،از

ایشان پرسید ،اسمت چیست؟ حضرت سجاد

فرمود :علی .آن ملعون گفت:

آیا خداوند علی را در کربال نکشت؟ امام فرمود :من برادر بزرگتری داشتم که نئام او
نیز علی بود و تو او را در کربال شهید کردی( .اصفهانی)33 :1533 ،

این عبارت نئص صئر یحی اسئت بئر این کئه علئی بئن الحسئین شئهید از امئام سئجاد

«علئی بئن الحسئین االوسئط» اسئت و

بزرگتر بوده است و طبق نقل مشهور ،امام سجاد

«علی بن الحسین االصغر» ،کودک شیرخواره امام حسین
.6-4کالمحضرتزینب

ش ئیخ صئئدوق در کتئئا

حسئئین

بوده است.

،مبنیبرشهادتو 

امئئالی از حاج ئ

بئئن ز ی ئاد نقئئل ک ئرده اسئئت ک ئه چئئون سئئر امئئام

را بئئرای ابئئئن ز یئئاد آوردنئئد ،دسئئئتور داد آن را در تشئئت طئئال برابئئئرش نهادنئئد و بئئئا

أباعبداهلل؛ ای اباعبداهلل ،چه زود پیر شدی!» ز ین

برادرم پیر نبود ،ولی داغ علی ا کبر

او را پیر کرد (صدوق ،بیتا.)165 :

با توجه به این که در این نقل ،علئی اکبئر

دیگر ،سن مبارک امام سجاد

کبری

در جوا

فرمود :ای پسر ز یاد،

بئه عنئوان شئهید ذکئر شئده اسئت و از طئرف

طبق قول مشهور ،در آن روز بیست و سه سئاله بئوده اسئت

(ابن سعد ،)212/5 :1414 ،قول  25ساله یا  27ساله بودن وی نیز ترجیح پیدا میکند.

پس از آنکه اصحا

حضرت سیدالشهدا

همگئی بئه شئهادت رسئیدند و کسئی جئز

اهئئلبیئت آنحضئئرت بئئاقی نمانئئد ،حضئئرت علئی ا کبئئر

بئئه حضئئور پئئدر غئئریبش آمئئد کئئه
بئه میئدان روانئه

رخصت میدان بگیرد .امام به او اذن کارزار داد .هنگئامی کئه علئی ا کبئر
ّ
شد ،حضرت س ّیدالشهدا با ناامیدی به او نگر یست و اشئکهای مقدسئش از چشئمان

در منابع تاریخی

واژهش اسیغیم
 .5

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر

چئئو دسئئتی بئئه دنئئدانهئئای آن حضئئرت مئئیزد و مئئیگفئئت« :لقئئد أسئئرع الش ئی

الیئک ی ئا
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سراز یر شد و فرمود:

َ
ُْ
َْ
ُ
َْ ََ
َ ّ ْ
دممَّ َا ْش َدَ ُ ََّّ ّ
الل ُه َّ َّمَّاش َه ْ َّدَّ َعیلَّ ُهؤالءََّّالق ْو َّمَّفق ْ َّ
الندس ََّّخلق َّدسَّ َ َّوَّخلقدسََّّ َ َّوَّ َم ْنطق َّدسَّ
ددَّ َب َدَ َََّّالد ْیَّ ْمََّّغ َّ
کَّ...؛َّ(ابن طاوسَّ)187 :1515 ،
ب َر ُسولَّ َ َّ
بارالهئا! بئئر ایئن مئئردم گئئواه بئاش کئه غالمئئی (جئوانی) بئئه مبئئارز آنئان شئئتافت کئه در

خلقت و خوی و گفتار ،شبیهتر ین مردم به فرسئتاد توسئت ،و مئا هئر وقئت مشئتاق
دیدار پیغمبرت میشدیم ،به صورت این جوان مینگر یستیم.

آنچه ممکن است دربئاره سئن آنجنئا
توسط امام حسین

سئب

است که برای علی اکبر

اشئکال شئود ،بئه کئار بئردن واژه «غئالم»
بیان نمودهاند .گفته شئده کلمئه «غئالم»

به جوان  25یا  27سئاله اطئالق نمئیشئود ،بلکئه اطئالق آن بئه جئوان  11سئال یئا کمتئر از آن

قابل تطبیق است.

بئئرای پاسئئخ بئئه ایئئن اشئئکال ،ابتئئدا اقئئوال و سئئخنان اهئئل لغئئت را ذکئئر نمئئوده و سئئپس

نتیجهگیری کنیم.

در قرآن کریم «غالم» به معنای «کودک» (مر یم« ،)7/نوجوان» (کهف )12/و «خدمتگزار

بهشتی» (طور )24/آمده است (مصطفوی.)317/7 :1430 ،

طبق تصریح اهل لغت« ،غالم» در معانی ذیل نیز به کار رفته است:

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

 .1کئئودک و جئئوانی کئئئه صئئورتش تئئازه مئئئو و سئئبیل بئئرآورده اسئئئت (راغئئ

.)613/1 :1412

اصئئئفهانی،

 .2پسئئئئئر کئئئئئه جئئئئئوان بئئئئئودن و مئئئئئو برآمئئئئئدن صئئئئئورتش آشئئئئئکار اسئئئئئت (فراهیئئئئئدی،

.)422/4 :1403

 .3کسی که شهوتش غلبه دارد (فراهیدی.)422/4 :1403 ،

 .4فرزند شخص بزرگ (ابنسید) (ابن منظور.)440/12 :1414 ،

01

 .5فرزند از بدو تولد تا هنگام پیری (همو).

 .6مئئئرد بئئئزرگ و پیئئئر (طریحئئئی127/6 :1375 ،؛ ابئئئن منظئئئور440/12 :1414 ،؛ فیئئئومی،
.)452 :1414

با توجه به معانی ذکر شده ،مشخص میشود منحصر کردن معنای واژه «غالم» به جوان

زیئئر  11سئئال وجهئئی نئئدارد و بئئا نظئئر نگارنئئده و مورخئئانی کئئه سئئن وی را  23سئئال بئئه بئئاال
دانستهاند نیز سنخیت دارد.
ابن منظور در لسان العر

نقل میکند کئه از حئین تولئد تئا پیئری را «غئالم» گو ینئد .مؤ یئد

آن ،قول ازهری است که میگو ید:
از عر

شئنیدم همئین کئه پسئری دنیئا آمئد ،بئه او غئالم گو ینئد .و نیئز شئنیدم کئه بئه

پیرمردان نیز غالم میگفتند( .ابن منظور)553/12 :1515 ،

و ی از قول ابوالعباس نقل میکند که مئیگو ینئد« :فالنئی غئالم مئردم اسئت ،هئر چنئد پیئر
باشد» (همو).



.6زا ر وزوال

سئئئید عبئئئدالرزاق مقئئئرم در کتئئئا

اکبر

مقتئئئل االمئئئام الحسئئئین

 ،درباره زادروز والدت ایشان نوشته است:
حضئئرت علئئی اکبئئر

در یئئازدهم مئئاه شئئعبان سئئال سئئی و سئئوم هجئئری متولئئد

سئئایر مورخ ئانی کئئه زادروزی بئئرای حضئئرت علئئی اکبئئر

اسئئتفاده کردهانئئد .مقئئرم نیئئز ایئئن تئئاریخ را از کتئئا

نقئئل کردهانئئد از ایئئن دو کتئئا

مخطئئوط انئئیس الشئئیعة ،تئئألیف سئئید

محمئد عبدالحسئین جعفئری حئائری نقئل مئیکنئد؛ ولئی مشئخص نیسئت منبئع صئئاح
انیس الشیعة چه بوده است.

این کتا را مؤلف در سال 1241هجری قمری بر اساس ترتی
شروع از ماه ربیع االول نوشته است( .تهرانی)553 /2 :1533 ،

بنابراین ،درباره زاد روز والدت حضرت علی اکبر

ماههای قمری و بئا

در منابع تاریخی قئرون اولیئه کئه بئه

دست ما رسیده ،چیزی بیان نشده اسئت و در بئاره روز والدت ایشئان ،بئه نقئل مرحئوم مقئرم

اکتفا شده است.

در منابع تاریخی

آقابزرگ تهرانی در کتا

الذریعة ،در بیان ویژگیهای کتا

انیس الشیعه میگوید:

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر

شده است.

(ص )256و کتئئئا

علئئئی
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نهیجهگیهی

.7
دانشئمندان و مورخئان سئئن شئر یف علئئی اکبئر

را مختلئئف نقئل کئئردهانئد .بئئا توجئه بئئه

شواهد و قراینی که ذکر شد ،وی در یازدهم شعبان سال  33هجری ،یعنی دو سال پئیش از
ّ
قتل عثمان تولد یافته و چند سال از واپسین روزهای حیئات جئد خئویش ،امئام علئی را
درک کرده و اخبار و احادیثی نیز از ایشان نقل نموده است.

بئئئا توجئئئه بئئئه شئئئهرت و اتفئئئاق نظئئئر مورخئئئان و نس شناسئئئان ،حضئئئرت علئئئی اکبئئئر

بزرگتئئر ین فرزنئئد امئئام حسئئین

بئئوده و در کئئربال بئئه شئئهادت رسئئیده و سئئن مب ئارکش در روز

عاشورا حدود  27سال بوده است.

بئه کئار بئردن واژه «غئالم» توسئط امئام حسئئین

منتخ

بئه هنگئام وداع بئا علئی اکبئر

دربئاره وی منافئاتی نئدارد؛ چراکئه بئه اذعئان اهئل لغئت ،کلمئه «غئالم» بئه جئوان و

حتی شخص پیر نیز اطالق میشود و بر جوان  25یا  27ساله نیز قابل تطبیق است.

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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بئا قئئول

م ابع
 ابنابییعقو  ،احمد (1371ش) ،تاریخ یعقئوبی ،ترجمئه :محمئد ابئراهیم آیتئی ،تهئران،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ هشتم.

 ابنجوزی ،عبدالرحمن (1413ق) ،المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم ،بیئروت ،دارالکتئالعلمیه ،چاپ اول.

 -ابنسعد ،محمد (بیتا) ،طبقات الکبری ،بیروت ،دار الفکر.

 ابنشهرآشئو  ،محمئئد بئئن علئی (1421ق) ،مناقئ آل ابئئی طالئ  ،بیئئروت ،دار االضئئوا ،چاپ دوم.

 ابنطئئاووس ،علئئی بئئن موسئئی (1311ش) ،اللهئئوف علئئی قتلئئی الطفئئوف ،ترجمئئه :عقیقئئیبخشایشی ،قم ،دفتر نشر نویداسالم ،چاپ دهم.

1414( _____________________________ -ق) ،اقبال االعمال ،قم ،مکت

االعالم االسالمی.

 ابنفندق بیهقی ،علی بن زید ( 1410ق) ،لبا االنسا  ،قم ،کتابخانه آیئتاهلل العظمئی ابنمنظئئور ،محمئئد بئئن مکئئرم (1414ق) ،لسئئان العئئر  ،تصئئحیح :میئئر دامئئاد  ،بیئئروت،دارالفکر ،چاپ سوم.

 اربلئئی ،علئئی بئئن عیسئئی (1401ق) ،کشئئف ا ّلغمئئة فئئی معرفئئة االئمئئة ،بیئئروت ،دار الکت ئ

االسالمی.

 ازدی ،ابومخنف لوط بن یحیی (1367ش) ،وقعة ّالطف ،تحقیق :محمدهادی یوسئفی1427( ________________________________ -ق) ،وقعئ ئ ئئة الطئ ئ ئئف ،تحقیئئئئئئق :محمئئئئئئدهادی

در منابع تاریخی

غروی ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ اول.

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر

مرعشی نجفی.

 -اسئئالمی ،سئئید حسئئین (1363ش) ،قیئئام سئئاالر شئئهیدان ،قئئم ،دفتئئر انتشئئارات اسئئالمی،
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الیوسفی الغروی ،قم ،المجمع العالمی الهل البیت ،چاپ دوم.

چاپ اول.

 -اصفهانی ،ابوالفر (1401ق) ،مقاتئل الطئالبیین ،تحقیئق :احمئد صئقر ،بیئروت ،مؤسسئة

االعلمی للمطبوعات ،چاپ دوم.
 ___________________ (1412ق) ،مقاتل الطالبیین ،قم ،مؤسسه دار الکت  ،چاپ دوم. -امین ،سید محسن (1403ق) ،اعیان الشیعة ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.

 بئئئئئالذری ،احمئئئئئد بئئئئئن یحیئئئئئی (1373ش) ،انس ئ ئئا االش ئ ئئراف ،بیئئئئئروت ،دار التعئئئئئارفللمطبوعات ،چاپ اول.

 بلخی ،ابو زید احمئد بئن سئهل (1714ق) ،البئدأ و التئاریخ ،بیئروت ،دار الکتئچاپ اول.

العلمیئه،

 تستری ،محمدتقی (1414ق) ،قاموس الرجال ،قم ،موسسة النشر االسالمی. -حلی ،ابنادریس (1410ق) ،السرائر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.

 حلی ،جعفر بن محمد بن نما (1406ق) ،مثیر االحزان ،قم ،مدرسة االمام المهدی حلی ،محد بن ادریس (1410ق) ،السرائر ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ دوم. -خوارزمی ،ابنخط

.

(1367ق) ،مقتل الحسین؛ بیروت ،مطبعة الزهرا .

 _____________________ (1411ق) ،مقتل الحسین ،قم ،انوار المهدی ،چاپ اول. دمشقی ،اسماعیل بن کثیر (بیتا) ،البدایة و النهایة ،بیروت ،دار احیا التراث العربی. -راغ

اصفهانی ،حسین بن محمد (1412ق) ،مفردات الفا القرآن ،بیروت ،دارالقلم.
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 -رسئئولی محالتئئی ،سئئید هاشئئم (1372ش) ،زنئئدگانی امئئام حسئئین

فرهنگ اسالمی ،چاپ اول.

 ،تهئئران ،دفتئئر نشئئر

 سئئئئبط ابنجئئئئوزی ،ابئئئئوالمظفر یوسئئئئف (1401ق)؛ تئ ئئذکرة الخئ ئئواص ،بیئئئئروت ،مؤسسئئئئهاهلالبیت

.

 -صدوق ،محمد بن علی (بیتا) ،االمالی ،تهران ،کتابخانه اسالمیه.

 طبرسی ،فضل بن حسن (1333ق) ،اعالم الوری بأعالم الهدی ،بیجا ،دارالمعرفه.11

 _________________________ (1417ق) ،اعالم الوری بأعالم الهدی ،قم ،مؤسسه آل البیئت،چاپ اول.

 طبئئری ،محمئئد بئئن جریئئر (1401ق) ،تئئاریخ االمئئم الملئئوک ،بیئئروت ،دار الکت ئچاپ دوم.

العلمیئئه،

 طریحی ،فخر الدین بن محمد (1375ش) ،مجمع البحرین ،تهران ،مرتضوی.( _______________________________ -بیتا) ،المنتخ  ،بیروت ،مؤسسة االعلمی.

 فیومی ،احمد بن محمد (1414ق) ،المصباح المنیر فی غری الشرح الکبیئر للرافعئی ،قئم،دارالهجرة.

 قمی ،عباس (1373ش) ،منتهی اآلمال ،تحقیق :ناصر باقری بیدهندی ،قم ،دلیل. ______________ (1417ق) ،نف ئ ئئس المهم ئ ئئوم ،ترجمئئئئئه :ابئئئئئو الحسئئئئئن شئئئئئعرانی ،تهئئئئئران،کتا فروشی اسالمیه.

 کاشفی ،مال حسین واعظ (1334ش) ،روضئة الشئهدا  ،تهئران ،چاپخانئه خئاور ،چئاپاول.

 کوفی ،ابناعثم (1310ق) ،الفتوح ،ترجمه :مستوفی هروی ،مقدمه :غالمرضا طباطباییمجد ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم.

 ______________ (1411ق) ،الفتوح ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،دار االضوا  ،چاپ اول. مالکی ،ابنصباغ (1375ش) ،الفصول المهمة ،تهران ،انتشارات اعلمی ،چاپ اول. -محالتئئی ،ذبئئیحاهلل (1370ش) ،ر یئئاحین الشئئریعه ،تهئئران ،دار الکت ئ

االسئئالمیه ،چئئاپ

اول.

 مسئئعودی ،علئئی بئئن حسئئین (1404ق) ،مئئرو الئئذه و معئئادن الجئئواهر ،قئئم ،دار الهجئئره،چاپ دوم.

 مطهری ،مرتضی (1363ش) ،حماسه حسینی ،تهران ،انتشارات صدرا ،چاپ پانزدهم.محمدباقر ساعدی ،تهران ،انتشارات اسالمیه.

 __________________________ (1413ق) ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،قم ،کنگرهشیخ مفید.

 -مقرم ،سید عبدالرزاق (1330ش) ،مقتل االمام الحسین

 ،قم ،آرام دل.

1422( ______________________ -ق) ،علی اال کبر ،بیروت ،دار االضوا  ،چاپ اول.

در منابع تاریخی

 -مفیئئد ،محمئئد بئئن محمئئد (1310ش) ،االرشئئاد فئئی معرفئئة حجئئج اهلل علئئی العبئئاد ،ترجمئئه:

واکاوی تاریخ والدت و سن شریف علی اکبر

 -مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :موسسة االعلمی.
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