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  1افسانه اُرينب: خَلط روايات تاريخي
 

  2عبدالرحيم قنوات
  ايران ،مشهد اسالمي، ملل تمدن و تاريخ گروه ،استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

 
 

  چكيده
و قيام و شهادت ايشان، گاه به داستان زني ) ع(بحث و ارائه نظر درباره شخصيت حسين بن علي ضمن

يد عاشق او شد و معاويه شوهرش را فريفت تا او را طالق دهد و به شود كه يز اشاره مي اُرينب نام
خواست تا ) ع(رفت، امام او ميهمسري يزيد درآيد، اما هنگامي كه فرستاده معاويه براي خواستگاري 

را به همسر  او) ع(امام ، اماازدواج با امام را ترجيح داد بنيرا نيز مطرح سازد؛ اروي پيشنهاد ازدواج 
بوده است، و بدين سان به همسرش  غرض وي از اين ازدواج بازگرداندن اوگرداند و گفت كه سابقش بر

از منابع اين رويداد اهميت اين داستان در آن است كه در بعضي . عشق يزيد و نقشه معاويه ناكام ماند
ه روايات مختلف اين مقالدر . اند شمردهبا يزيد ) ع(حسين بن علي تقابلها و داليل  زمينه برساخته را از

  .گردد ميو حقيقت ماجرا آشكار بررسي مربوط به اين داستان 
  

 .، معاويه، يزيد، ارينب دختر اسحاق، هند دختر سهيل بن عمرو)ع(حسين بن علي: ها كليدواژه

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .               26/4/1391: ؛ تاريخ پذيرش18/3/1391 :تاريخ دريافت 1.
 abdolrahimghanavat@yahoo.com: پست الكترونيك 2.
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 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 4

   مقدمه
به موافقت يا مخالفت سخن ) ع(ليكساني كه درباره قيام و شهادت حسين بن عبرخي از 

يك مطابق سليقه و عالقه خود  و هر كردههايي متفاوت نقل  استاني را با هدف، داند گفته
با  كوشد ميمعاويه  و بازد ميزني اُرينب نام يزيد دل به  داستاندر اين  .اند هدبرداشتي ارائه دا
را به ازدواج يزيد درآورد، اما هنگامي كه امام از موضوع  وا ،دوجداساختن آن فريب همسر او و

با امام را بر همسري ازدواج با  بينر؛ و اكند مياعالم  خواستگار اووي نيز خود را ، مي گردد آگاه
 و به همسر سابقش بر دهد مياو را طالق پس از ازدواج، امام  ، امادهد ميترجيح يزيد 

  .ارينب موضوع اين تحقيق استبا  )ع(داستان ازدواج مصلحتي امام .گرداند مي
داند در منابع كهن درباب ارتباط اين رويداد و قيام و شهادت آن  ميتا آنجا كه نگارنده 

نخستين كس ) ه 910 .د(شايد مالحسين واعظ كاشفي  حضرت سخني به ميان نيامده است و
طرفين و قيام و شهادت حسين بن  و تأثير آن در تقابلاز اين ماجرا  الشهدا ضةروكه در  باشد
 تقابل راهاي اين  او ريشه ؛جالب توجه است ر اين بارهكاشفي د نظر. ه استسخن گفت) ع(علي

منازعات ديرينه بني عبدشمس و بني هاشم  را ريشه اصلي كرده وبه اصلي و فرعي تقسيم 
اما  ؛اند به آن پرداختهنيز يعني همان مسائلي كه مورخان تاريخ جاهليت و اسالم  ،است دانسته
و نه  ينه به وليعهد ،با يزيداز بيعت امام  امتناعت نخس: هاي فرعي عبارت بود از ها و علت ريشه

   1.و دوم ماجراي همين زن خالفت
از جمله نديم مشهدي  ،اند وبيش همين نظر را تكرار كرده هاي بعد نيز كم نويسندگان سده

زندگاني هاي اخير زين العابدين رهنما در كتاب  در دوره 2.تسبيح كربالدر كتاب ) ه1163 .د(
شود،  اي است كه گاه احساس مي بر همين راه رفته است، اگرچه لحن او به گونه امام حسين

افزون بر  3.هاي اين منازعه، نقش اصلي را به اين ماجرا داده است وي در ميان علل و ريشه
وبيش  اند، كم در اين باره خلق كردهنويسان و شاعران معاصر نيز كه آثاري  بعضي قصه ،اينان

  4.اند راز داشتههمين نظر را اب
                                                 

 .286كاشفي، . 1

 .272نديم مشهدي،  .2

 .و صفحات بعد 437، 2/224رهنما، . 3

نكته قابل ذكر اينكه اين ماجرا به مرور . 54- 8،13،5؛ فخيم ابهري، 155خاوري خراساني، : به عنوان نمونه نك. 4
ف جرح و تعديل و تفصيالتي يافته و حتي در دوره اخير آثاري مستقل درباره آن خلق شده زمان در منابع مختل

 . اي مستقل در اين باره را در دست دارد نگارنده در حال بررسي اين آثار است و نگارش مقاله. است
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در  ،گري نماد شيعه: زندگي علي پژوهشي درنويسنده كتاب چون  ،مخالفانبرخي از اما 
اي كه زين  با استناد به قصه» داستان ارينب و حسين و يزيد«كتاب خود تحت عنوان  34بخش 

و  و همه عللالعابدين رهنما در كتاب خود پرداخته، پا از دايره علم و انصاف بيرون نهاده 
  1.اند الشعاع اين افسانه قرار داده هاي ديني، سياسي و اجتماعي آن را تحت زمينه

بندي و بررسي  دسته واقعيت ماجرا چيست؟ براي روشن شدن اين موضوع، روايات مربوط
  :  در منابع تاريخي سه دسته روايات در اين باره وجود دارد. شود مي
  نب دختر اسحاق و همسر عبداهللا بن سالمبا اري) ع(روايات ازدواج حسين بن علي. 1
  با هند دختر سهيل بن عمرو و همسر عبداهللا بن عامر) ع(روايات ازدواج حسين بن علي. 2
  با هند دختر سهيل بن عمرو و همسر عبداهللا بن عامر ) ع(روايات ازدواج حسن بن علي. 3

  
  دختر اسحاق با ارينب) ع(روايات ازدواج حسين بن علي .1

آمده است كه يزيد بن معاويه شبي نزد يكي از خدمتكارانش از  سةو السيا مةاالماب در كتا
معاويه يزيد را . خدمتكار خبر به معاويه رساند. پدرش معاويه گله كرد كه از حال وي غافل است

يزيد گفت از تو در كار ازدواجم توقع داشتم كه زني شايسته . پرسيد بدر اين باطلبيد و از او 
من مراتب زيبايي و كمال ارينب دختر اسحاق را شنيده و مشتاق ازدواج با . انتخاب كنيبرايم 

و صبر و قرار  است چنين نشد و او ازدواج كرد، ولي عشق او همچنان در دل من زنده، وي بودم
  . معاويه يزيد را به صبوري دعوت كرد، اما يزيد گفت كه توان صبر ندارد. از من برده است
با يكي از  ،در جمال و كمال و شرف و مال نمونه روزگار بود كه دختر اسحاق اين ارينب،

  . ، ازدواج كرده بوداش عبداهللا بن سالم قرشيعموزادگان 
عبداهللا بن سالم را به عنوان عامل عراق به كار گمارده  تر پيشاو . معاويه به فكر چاره افتاد

زمان به ابوهريره و ابودرداء گفت؛ دختري  و هم هايي داد پس او را احضار كرد و به او وعده. بود
خواهد او را شوهر بدهد و عبداهللا بن سالم را از هر نظر براي همسري او مناسب  دارد كه مي

معاويه به دختر خود گفت كه اگر  سوي،از آن . اين دو نيز سخن او را تأييد كردند. داند مي
شأني  ا عبداهللا بن سالم با تو سخن گفتند، بگو او همابوهريره و ابودرداء آمدند و درباره ازدواج ب

ترسم كه دچار غيرت زنانه شوم و با همسر او، ارينب، برخورد نامناسبي  گرامي است، ولي مي
  . استارينب طالق  ،عبداهللا باشرط ازدواج من  ؛ از اين روكنم كه خداوند را به خشم آورد

                                                 
 .326، 324، دالفك. 1
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عبداهللا اين . رفتند و موضوع را با او در ميان نهادندابوهريره و ابودرداء نزد عبداهللا بن سالم 
پس اين دو را براي . بپيونددخواهد او را به خاندانش  را عنايتي از جانب معاويه دانست كه مي

عبداهللا پذيرفت؛ . او نيز شرط خود را با آنان در ميان نهاد. خواستگاري دختر معاويه فرستاد
اين طالق گرفت، اما اين بار دختر بر بودرداء را نيز شاهد همسرش را طالق داد و ابوهريره و ا

خبر كه منتشر شد، مردم به سخن آمدند . معاويه از پذيرش ازدواج با عبداهللا بن سالم سرباز زد
برد كه در اين ماجرا فريب  عبداهللا بن سالم نيز پي. اي از جانب معاويه بوده است كه اين حيله
  .  خورده است
او در عراق به . جرا، معاويه ابودرداء را براي خواستگاري ارينب به عراق فرستاداين ما بعد از

امام از او . كه بزرگ عراقيان بود، رفت و ماجرا را با او در ميان نهاد) ع(ديدار حسين بن علي
پردازد، براي وي نيز  چه معاويه براي يزيد مي اي معادل آن خواست تا ارينب را با مهريه

انّما أنا «(در مجلس خواستگاري، ارينب به ابودرداء گفت كه من برادرزاده توام . ندخواستگاري ك
ابودرداء حسين بن علي . كنم و كار خود را به تو واگذار مي - يعني از قبيله توام  –) »بنت أخيك

  . ارينب نيز پذيرفت و به همسري امام درآمد ،را ترجيح داد
مدتي بعد عبداهللا بن . بودرداء را به شدت سرزنش كرد، ابه معاويه رسيداين خبر كه وقتي 

سالم براي دريافت اموالي كه نزد ارينب داشت به عراق برگشت و امام را واسطه ديدار خود با او 
امام گفت ارينب را سه بار طالق دادم و . آن دو با ديدن هم متأثر شدند و گريستند. قرار داد

 بر آن بود كهبلكه  به ازدواج خود در نياورده بود،ايي و ثروتش ادامه داد كه او ارينب را براي زيب
عبداهللا بن سالم و ارينب . و از اين كار قصد ثواب داشته استبه همسرش، عبداهللا برساند او را 

    1.دوباره ازدواج كردند و تا پايان عمر عاشقانه در كنار هم زندگي كردند
، توجه به منابعي است كه نخستين گامبراي بررسي صحت و سقم يك گزارش تاريخي، 

از ميزان قوت و ضعف گزارش بررسي درجه اعتبار نويسنده و اثر او، . اند واقعه را گزارش كرده
                                                 

اند، از آن جمله  دگان متأخر نيز گزارش كرده؛ اين ماجرا را بعضي نويسن223- 215، سةو السيا مةاالماابن قتيبه، . 1
ص (اشاره كرد كه در شرح خود بر قصيده ابن عبدون اين داستان را آورده ) ه 608بعداز  .د(توان به ابن بدرون  مي

-229ص(اين داستان از ابن بدرون روايت كرده است  ثمرات االوراقو پس از او ابن حجِّه حموي در ) 174-183
به نقل ماجرا پرداخته ) 288- 286ص(بدون ذكر سند  الشهدا ضةرودر ) ه 910 .د(ن واعظ كاشفي ، مالحسي)235

، )303- 273ص(ترجمه روايت ابن حجه را به نظم درآورده است  تسبيح كربالدر ) ه1163.د(است، نديم مشهدي 
را تكرار كرده است  سةو السيا مةاالماروايت  قمقام زخّاردر ) ه1305. د(و سرانجام فرهاد ميرزا معتمدالدوله 

  . يافتتوان  اين داستان را در برخي منابع ادبي معاصر نيز با تغييرات و تصرفات بسيار مي). 222- 217ص(
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نويسنده اين مقاله به دنبال داستان ارينب در منابع مختلف  ،بر اين اساس. سازد آگاه مي
نكته مهم اين يان اين جستجو به ها و آثار ادبي به جستجو پرداخت و در جر تاريخي، شرح حال

هاي اول تاريخ اسالم نوشته شده و  در ميان آثار متعددي كه در سده كهو قابل توجه برخورد 
است كه به اين  1منسوب به ابن قتيبه دينوري سةو السيا مةاالما، تنها اند اكنون در دسترس

  .داستان پرداخته است
  

  نقد و بررسي منبع گزارش
اند، كتابي است كه به بحث از حوادث  هم خوانده تاريخ الخلفاءكه آن را  سةاو السي مةاالما

سياسي دو سده نخست تاريخ اسالم از وفات پيامبر اكرم تا دوره خالفت امين و مأمون 
آنان آغاز حادثه سقيفه بني ساعده و خالفت  وكتاب با ذكر فضايل ابوبكر و عمر . پردازد مي
حدود يك چهارم  ، مشتمل بر)ع(از حوادث دوران خالفت امام عليگزارشي مفصل شود و با  مي

خالفت بني اميه تا پايان كار اين تاريخ فتح افريقيه و اندلس و . يابد ادامه مي ،حجم كتاب
ديگر مندرجات كتاب را در مأمون و منازعه او با برادرش امين  ايامتا  انخالفت عباسي خاندان
  . گيرد برمي

 2.اند هاي نخست هجري دانسته اي نامنظم از آثار مورخان سده را مجموعه ةسو السيا مةاالما
شايد به همين دليل است كه نويسنده معموال از ذكر اسناد روايات خودداري و در ابتداي 

اهميت كتاب را نيز در ذكر اخبار و . بسنده كرده است» و ذكروا«روايات به آوردن عبارت 
   3.اند هايي خاص دانسته گزارش

او نژادي . اند نسبت داده) .ه276-213(به ابومحمد عبداهللا بن مسلم دينوري را اين كتاب 
اهل شعر و ادب و لغت و نحو و حديث و و  3به دنيا آمده 2يا بغداد 1و درشهر كوفه 4ايراني داشت

                                                 
. ابراز نكند المعارف تشيعةدائردر » ارينب«تواند شگفتي خود را از اظهار نظر عجيب نويسنده مقاله  نگارنده نمي. 1

اين حادثه را «علوم نيست بر اساس كدام مطالعه و جستجو چنين آورده است وي پس از آوردن داستان ارينب، م
و  مةاالمانكته جالب اينكه نويسنده به عنوان شاهد تنها به كتاب . »اند اكثر كتب عامه و خاصه به تفصيل نگاشته

 ).85/ 2: نك(اشاره كرده است  رياحين الشريعهو  اعالم النساءو نيز دو كتاب متأخر  سةالسيا

 .10/156بهراميان،  .2

 .7/ 1شيري،  .3

  .4/448آذرنوش،  .4
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الف شهرت او به دينوري برخ. داشته استها  و آثاري بسيار در اين زمينه هفقه و علوم قرآني بود
در او نبود، بلكه به دليل اقامت  5اش به  شهر دينور ناشي از تعلق خانواده 4اند، چه بعضي گفته آن

هاي باقي مانده  دينوري سال 6.ه استسال و تصدي منصب قضاء آن بود 17اين شهر به مدت 
هاي  ترين چهره او را يكي از درخشان 7.ه استبه تصنيف و تدريس گذرانددر بغداد عمر را 

   8.اند رديف بزرگاني مانند ابن مقفع و جاحظ دانسته ادبيات عرب و هم
نظران  شمار زيادي از صاحب .استبه دينوري به  اين اثرانتساب  خور بحثنكته مهم دراما 

  : اند بر آن عرضه كردهو داليل و شواهدي نيز  9اين انتساب را نادرست دانسته
بن قتيبه را نوشته و فهرست آثار او را به دست هيچ يك از كساني كه بعدها شرح حال ا .1
ترين اثري كه در آن، اين كتاب  كه قديم نكته جالب اين 10.اند اند، از چنين كتابي نام نبرده داده

اند براي اولين بار ابوبكر بن  رود؛ گفته تر نمي عقب هـ6به ابن قتيبه نسبت داده شده از سده 
 العواصم من القواصمزيست، در كتاب  د از ابن قتيبه ميكه حدود سه قرن بع) هـ543د(العربي 

   11.ابن قتيبه نام  برده است سةو السيا مةاالمااز كتاب 

                                                                                                                   
  .85ابن نديم،  .1
  .2/21ابن خلكان،  .2
قدر در اين شهر ماند كه او  هاي زيادي در آنجا نماند؛ به بغداد رفت و آن اند در كوفه به دنيا آمد ولي سال گفته. 3

 ).21سالم، (بغدادي دانستند 

 .6-7ناجي،  .4

  ).2/545ياقوت حموي، (قرار داشت ) كرمانشاه(ي ايالت جبال كه در نزديكي قرميسين از شهرها. 5
 .4/449آذرنوش،  .6

 .18دومونبين،   .7

 .4/456آذرنوش،  .8

به ابن قتيبه دينوري ترديد كرد، پاسكوال دگا  سةو السيا مةاالماگويا اولين كسي كه در درستي انتساب كتاب . 9
  ).10/156بهراميان، : نك(بود ) م1897-1809(خاورشناس اسپانيايي  )P.De Ga yangos(يانگوس 

 .144-2/5؛  قفطي، 2/21؛ ابن خلكان، 86ابن نديم، : نك .10

ضمن حمالتي سخت به كتب تاريخي و مورخان، به عنوان نمونه به  العواصم من القواصم؛ نويسنده 33ناجي، . 11
رسما في كتاب  بةالجاهل فهو ابن قتيبه، فلم يبق و لم يذر للصحا فاما«: ابن قتيبه و كتاب او اشاره كرده و گفته

نويسنده به اين صورت در انتساب تمامي مطالب اين كتاب به ابن . »إن صح عنه جميع ما فيها سةو السيا مةاالما
 ).248ابوبكر بن العربي، (قتيبه نيز ترديد كرده است 
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 9/ افسانه اُرينب: خلط روايات تاريخي
 

هاي حيات ابن قتيبه  در اين كتاب به حوادثي اشاره شده كه تاريخ وقوع آنها با سال .2
   1.ها بعد از آن اتفاق افتاده است خواني ندارد و مدت هم

توان از شيوخ  را نمي سةو السيا مةاالمادر كتاب  مذكوراز شيوخ روايات  هيچ يكاند  گفته. 3
   2.ابن قتيبه به شمار آورد

نظران اساسا انتساب اين كتاب را به ابن قتيبه مردود دانسته  بر اين اساس بسياري از صاحب
كه راه حتي كساني  3.اند و گاه آن را به نويسندگاني ديگر مانند ابن حزم اندلسي نسبت داده

 4.اند مردود دانسته» به احتمال قوي«اند، انتساب اين اثر به اين نويسنده را  احتياط پيش گرفته
اند، براي  به ابن قتيبه را مورد تأييد قرار داده سةو السيا مةاالمابعضي نيز كه صحت انتساب 

قي و از اضافات هايي از آن را الحا آورد، ناچار بخش گريز از مشكالتي كه اين انتساب پيش مي
   5.اند هاي بعد قلمداد كرده نويسندگان سده

اي ناشناس كه نه نام او را  كتابي است از نويسنده سةو السيا مةاالماكه   حاصل سخن اين
 6.درستي اطالع داريم اش باخبريم و نه از عقايد و باورهاي او به دانيم، نه از دوران زندگاني مي
و  مشكوكدر چنين اثري ) ماجراي ارينب(رش گزارشي واحد شود كه پذي چنين روشن مي اين

 اين گزارشو قيام و شهادت او بر اساس ) ع(ارائه نظر و تحليل در باره شخصيت حسين بن علي
    .استعلمي تا چه پايه دشوار و دور از احتياط 

  
  نقد و بررسي گزارش

 ذكركه در آن از  سةو السيا مةمااالچه در ابتدا آورديم، داستان ارينب است به نقل از كتاب  آن
گزارش خلط بررسي محتواي اين . ، خودداري شده استنداردمطالبي كه در بررسي ما اهميتي 

  : سازد آشكار مي روايات و تبعات گمراه كننده ناشي از آن را به وضوح
                                                 

 .56عكاشه، : براي مواردي نك .1

  .10/156بهراميان،  .2
 .61- 3جبور،  .3

 .4/459آذرنوش،  .4

 .34-37ناجي،  .5

منتشر شده  امامت و سياستترجمه نه چندان قابل اعتمادي به فارسي با عنوان  سةو السيا مةاالمااز كتاب . 6
  . است
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 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 10

آغاز كرده  )اند راويان گفته(» ذكروا«با واژه ذكر نام راويان  بينويسنده كتاب گزارش خود را  .1
بينيم  را به ابن قتيبه بپذيريم، مي سةو السيا مةاالمابر اين اساس حتي اگر انتساب  .است

  .به كتابت درآورده استاي در سده سوم هجري  داستان ارينب را اولين بار نويسنده
  :شود آشكار ميهاي كليدي آن  شخصيت از سةو السيا مةاالماروايت  عمدهمشكل . 2

نويسنده ارينب را دختر اسحاق از قبيله قريش و نمونه روزگار در زيبايي و  :ارينب .1. 2
كه از اين زن برجسته، در هيچ كتاب  اما شگفت اين 1كمال و شرف و ثروت دانسته است،

توان تصور كرد زني با داشتن چنين موقعيتي، مورد توجه  چگونه مي. تاريخي ديگر نشاني نيست
ي اول تاريخ اسالم قرار نگرفته باشد و تنها در كتابي ها هيچ يك از نويسندگان سده

عنوان  شده باشد؟ به درستي روشن نيست، از او ياد المؤلف كه تاريخ تأليف آن نيز به مجهول
كه در آن به نام و نسب و شرح حال مردان و زنان مشهور و  2نسب قريشاسر كتاب نمونه در سر

او را  سةو السيا مةاالمازيبا و ثروتمند كه نويسنده حتي گمنام قريش پرداخته شده، از اين زن 
  .يگانه روزگار دانسته، اثري نيست

نويسنده در حالي كه ارينب را از قبيله . نكته جالب ديگر در باره قرشي بودن ارينب است
دانسته، آورده است كه در مجلس خواستگاري، او خطاب به  - و طبيعتا از مردم مكه- قريش 

» إنّما أنا بنت أخيك«: گويد ميو خطاب به او  كند ميرا برادرزاده وي معرفي ابودرداء، خود 
روشن است كه در اينجا منظور از برادرزادگي آن نيست كه اسحاق،  3).همانا من برادرزاده توام(

بلكه منظور اين است كه ارينب خود را از قبيله ابودرداء باشد، پدر ارينب، برادر ابودرداء بوده 
گونه كه خواهيم آورد،  اين در حالي است كه همان. داند خون مي كند و با او هم ميمعرفي 

مكي قرشي  يبنابراين چگونه زن 4.ه استابودرداء مردي از قبيله خزرج و از اهالي مدينه بود
  تواند با مردي مدني و خزرجي از يك قبيله باشد؟   مي

                                                 
 .1/218، سةو السيا مةاالماابن قتيبه،  .1

و النشر، بي  عةدارالمعارف للطبا  يفي بروفنسال،ل. ، تصحيح إنسب قريشمصعب بن عبداهللا بن المصعب،  :نك. 2
 .جا، بي نا

 .2/222، همان، ابن قتيبه .3

 .صفحات بعد: در اين باره نك .4
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 11/ افسانه اُرينب: خلط روايات تاريخي
 

، ارينب را دختر اسحاق از قبيله قريش ةسو السيا مةاالماگفتيم كه نويسنده  :اسحاق .2. 2
اين اسحاق كيست؟ پدر او كيست و از كدام تيره قريش است؟ اين اسحاق . معرفي كرده است

چگونه است كه در منابع . و بعد از آن زيسته باشد )ص(مجهول، بايد در دوره پيامبر اكرم
در ميان مشركان قريش  مختلف تاريخ صدر اسالم، از اين شخص، نه در ميان مسلمانان و نه

چنين  اين. هيچ نامي از او نيامده است نسب قريشاثري نيست؟ به عنوان مثال در سراسر كتاب 
معلوم مي شود كه نه تنها ارينب شخصيتي مجهول و ناشناخته دارد، بلكه پدرش نيز ناشناس و 

  . گمنام است
رينب را يكي از عموزادگان او ، شوهر اسةو السيا مةاالمانويسنده  :عبداهللا بن سالم. 3 .2

به نام عبداهللا بن سالم معرفي كرده و آورده است كه ) يعني هم قبيله او» رجل من بني عمها«(
چنين،  نويسنده اين 1.اين عبداهللا بن سالم را معاويه به عنوان عامل عراق به كار گماشته بود

واقعيت اين است كه . است شخصيت مجهول ديگري را بر اشخاص ناشناس داستان خود افزوده
اگر در تمامي منابع تاريخ صدر اسالم و سده اول هجري بنگريم، از عبداهللا بن سالمي كه در 

در سده اول هجري . يابيم دوره معاويه به فرمانداري عراق منصوب شده باشد، نام و نشاني نمي
او مردي يهودي از  .زيسته كه نام اصلي او حصين بوده است يك عبداهللا بن سالم مشهور مي

 و زيست پيمان خزرج و از علماي اين طايفه بود كه در مدينه مي قبيله بني قينقاع، هم
اين حصين در سال اول . اند نويسندگان كتب طبقات و تاريخ، او را از نژادي غيرعرب دانسته

اهللا بن سالم عبد. هجرت پيامبر به مدينه اسالم آورد و پيامبر نام او را به عبداهللا تغيير داد
جز  2.در همين شهر درگذشت ه43زيست و به اجماع مورخان در سال  همچنان در مدينه مي

اين، در هيچ يك از منابع و مصادر تاريخ اسالم به فردي به نام عبداهللا بن سالم قرشي مكي كه 
همسري به نام ارينب داشته و از طرف معاويه به استانداري عراق منصوب شده باشد 

معموال در انتهاي گزارش حوادث هر سال، به  تاريخ االمم و الملوك،در كه طبري . يمخور برنمي
-41(هاي حكومت معاويه  هنگام گزارش حوادث سال كند مينام استانداران اياالت مهم اشاره 

نام نام استانداران عراق و آغاز و انجام كار آنان در اين ايالت از عبداهللا بن سالم  و ذكر) ه60
  . رده استنب

                                                 
 .2/217، سةو السيا مةاالماابن قتيبه،  .1

 .102-4/ 4؛ ابن حجر، 3/922ابن عبدالبر،  .2
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 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 12

و سال مرگ عبداهللا  سةو السيا مةاالما نكته ديگر اينكه بر اساس محتواي داستان ارينب در
در متن . ممكن است كه عبداهللا بن سالم به استانداري عراق رسيده باشدنابن سالم، اصوال 

خود  او نبايد از دست وي شكايتي داشته باشد، زيرا: داستان آمده است كه معاويه به يزيد گفت
همه مردم مقدم داشته و بر اصحاب پيامبر رياست و رهبري بخشيده است  داند كه او را بر مي

و نصبتك إماما علي اصحاب رسول ... و قد علمت أنّي تخطأت النّاس كلّهم في تقديمك «(
با  آمده است كه ابودرداء در گفتگوي با ارينب، از يزيد سةو السيا مةاالمانيز در گزارش  1).»اهللا

از اين جمالت  2.نام برد» من بعدهالخليفة و ابن الملك و ولي عهده و مة امير هذه اال«عنوان 
، يعني پس از سال شود كه اين ماجرا بعد از اعالم وليعهدي يزيد اتفاق افتاده است روشن مي

سال  در اينتهديد و تطميع بزرگان و رقباء و رؤساي قبايل براي وليعهدي يزيد  كه پس از ه56
اتفاق  ه 56بايد بعد از سال  - به فرض درستي  - بر اين اساس داستان ارينب  3.بيعت گرفتند
از دنيا  ه43توان پذيرفت كسي كه به گفته عموم مورخان در سال  حال چگونه مي. افتاده باشد

  سال بعد، زنده و فرماندار عراق باشد؟ 13رفته، حداقل 
، يكي از كساني كه در داستان ارينب، سةو السيا مةااالمبر اساس روايت  :ابودرداء. 4 .2

اين صحابي پيامبر در اين هنگام در دمشق بوده . نقشي مهم و كليدي ايفا كرده، ابودرداء است
است و همراه ابوهريره به عنوان ابزار اجراي نقشه معاويه عمل كرده  و سرانجام به عراق رفته و 

و به همين دليل از طرف معاويه به  درآورده) ع(بن علي در آنجا ارينب را به ازدواج با حسين
اكنون ببينيم ابودرداء كيست و آيا ممكن است در اين داستان نقشي . شده استشدت سرزنش 
  ايفا كرده باشد؟

 دوم هجرتابودرداء كه نامش عويمر بن عامر، از مردم مدينه و از قبيله خزرج بود، در سال 
در جريان فتوح شام به اين ناحيه رفت و از . ورندگان قرآن بوداو از جمله گردآ. مسلمان شد

در دوران . در دوره عمر در دمشق سكونت گزيد و به تعليم قرآن پرداخت. شدفرماندهان سپاه 
تاريخ اسالم ابودرداء  در. در فتح جزيره قبرس شركت كرد ه 27در سال . عثمان قاضي شام بود

، اما اند كردهآميز هم نقل  ه شده و از او سخناني حكمتبه عنوان شخصي حكيم و عابد شناخت

                                                 
 .1/216، سةو السيا مةاالماابن قتيبه،  .1

  .1/221، وهم .2
  .انجاهم .3
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در  ه 32تر از همه اينها سال مرگ اوست؛ به گزارش منابع متعدد تاريخ اسالم، او در سال  مهم
كه سال اعالم  ه 56يعني سال مرگ ابودرداء تا سال  ه 32ميان سال  1.دمشق درگذشت

هاي اصلي داستان ارينب در  ي از شخصيتيعني يك ،سال فاصله است 24وليعهدي يزيد است، 
   .بوده استسال پيش از اين ماجرا، از دنيا رفته  24، سةو السيا مةاالماكتاب 

دانيم  مي. سرور مردم عراق و در اين هنگام در عراق بود) ع(گويد حسين بن علي نويسنده مي. 3
ادت امام علي و صلح امام همراه پدرشان به عراق رفته بودند، پس از شه ه 35امام كه در سال 

، همراه آن حضرت به مدينه برگشت و تا پيش از واقعه عاشورا در )ه 41(با معاويه ) ع(حسن
سال اعالم ( ه 56هاي  اگرچه مسافرت آن حضرت به عراق، بين سال. اين شهر ساكن بود

اسالم و نيز  اتفاقي غيرممكن نيست، ولي در منابع تاريخ) ه 60(تا مرگ معاويه ) وليعهدي يزيد
اند، گزارشي از اين سفر كه بر اساس محتواي  آثاري كه به شرح زندگاني آن حضرت پرداخته

بر اين اساس چنين . داستان حداقل چند ماهي نيز بايد طول كشيده باشد، ثبت نشده است
 و مةاالماخبري است كه تنها در كتاب مجهول المؤلف  ،مسافرتي نيز همانند اصل داستان ارينب

  . توان خواند مي سةالسيا
 

  2با هند دختر سهيل بن عمرو) ع(روايات ازدواج حسين بن علي
در ميان نويسندگان منابع متقدم، ظاهرا تنها كسي كه به اجمال تمام به ازدواج حسين بن 

با هند دختر سهيل بن عمرو اشاره كرده، ابوعبداهللا مصعب بن عبداهللا بن مصعب زبيري ) ع(علي
، هنگام سخن گفتن از هند بنت سهيل، به نسب قريشسخه منتشر شده از كتاب در ن. است

هاي او اشاره شده و آمده است كه وي ابتدا با حفص بن عبد بن زمعه ازدواج كرد و براي  ازدواج
                                                 

؛ 18، 3/16،17؛ ابن عبدالبر، 159، فتوح البلدان؛ بالذري، 7/187،188ابن سعد، : براي شرح حال ابودرداء نك .1
 .46، 45/ 3ابن حجر، 

  مكه  و اشراف  و از بزرگان  قريش  ّ از قبيله لُوي  عامر بن بني  و از تيره  مكه  از مردم  عبدشمس  عمرو بن  بن سهيل  .2
از   مكه  فتحپس از . داد  عمر پيامبر ادامه  هاي سال  را تا واپسين  دشمني  و اين  برخاست  با اسالم  دشمني  به. بود

  شام  در فتوح  سهيل. قرار داد  قلوبهم  ةو پيامبر او را جزء مؤلفبعد از جنگ حنين اسالم آورد .  خواست  پيامبر امان
اما سخن مشهور  ،رسيد  شهادت  به  جنگ  اند او در همين فتهگ.  اشتحضور د) ه13(  يرموك  كرد و در جنگ  شركت

؛ ابن  9- 6/10ابن سعد، (  درگذشت) ه18(  عمواس  گزيد و در طاعون  سكونت  او در شامآن است كه 
همسر سهيل بن عمرو و مادر دخترش هند، حنفاء دختر ابوجهل بود . )177- 3/78؛ ابن حجر، 669- 2/672عبدالبر،

  ).166  م،ابن حز(
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ازدواج كرد، بعد از آن  1او فرزند يا فرزنداني به دنيا آورد، سپس با عبدالرحمن بن عتّاب بن اسيد
تا آنجا كه  –جز اين  3.درآمد و سرانجام با حسين بن علي ازدواج كرد 2عبداهللا بن عامربه ازدواج 

اي نشده  با هند اشاره) ع(در ديگر منابع متقدم، به ازدواج امام حسين - نگارنده جستجو كرده 
يكي . البته در بعضي منابع متأخر اين خبر آمده و جزئياتي نيز براي آن ذكر گرديده است. است

نويسندگاني كه داستان ازدواج امام با هند را نقل كرده ابوالمؤيد اخطب مشهور به خوارزمي از 
يك بار معاويه «خوارزمي با ذكر سلسله سند خود، داستاني را نقل كرده كه . است) ه 568. د(

 آري، من و: از يزيد پرسيد آيا در دنيا لذتي باقي مانده كه آرزوي آن را داشته باشي؟ يزيد گفت
ولي  ،عبداهللا بن عامر از هند دختر سهيل بن عمرو خواستگاري كرديم و او عبداهللا را ترجيح داد

معاويه عبداهللا را كه امير بصره بود احضار كرد و گفت همسرش را . چنان مشتاق اويم من هم
هند  عبداهللا ابتدا نپذيرفت، ولي سرانجام. طالق دهد وگرنه او را از امارت بصره عزل خواهد كرد

ابوهريره بر سر راه . معاويه ابوهريره را براي خواستگاري از هند به بصره فرستاد. را طالق داد
. ديدار كرد و ماجرا را به او در ميان نهاد) ع(بصره به مدينه رفت و در آنجا با حسين بن علي

ند داستان بقيه داستان نيز همان. »امام از او خواست تا هند را براي او نيز خواستگاري كند
  4.افتد اتفاق مي سةو السيا مةاالماارينب در كتاب 

در اين گزارش، ارينب دختر اسحاق تبديل به هند دختر سهيل بن عمرو شده است، عبداهللا 
بلكه در مدينه  ،عراق نيست بن عامر جايگزين عبداهللا بن سالم شده، حسين بن علي نيز در

                                                 
از . او در اواخر عمر پيامبر به دنيا آمد. عبدالرحمن بن عتّاب بن أسيد از مردم مكه و از تيره بني اميه بود. 1

او در همين . هان سپاه بود در سپاه عايشه حضور يافت و از فرمانده) ه35(در جنگ جمل . حاميان عثمان بود
 ).35/ 5ابن حجر، (به دست مالك اشتر كشته شد  گجن

در . در مكه به دنيا آمد چهارم هجرتعبداهللا بن عامر بن كريز از تيره بني عبدشمس از قريش بود كه در سال . 2
در فارس و كرمان و سيستان و . سال داشت، عثمان او را فرماندار بصره كرد 25دوره عثمان در حالي كه تنها 

پيوست و به پيشنهاد او بود كه اين سپاه راهي بصره  پس از قتل عثمان به سپاه جمل. خراسان فتوحاتي بسيار كرد
بعد از صلح . پس از جنگ جمل به شام رفت و به معاويه پيوست ولي گويا در جنگ صفين حضور نداشت. شد

را فرماندار بصره كرد، ولي مدتي بعد او را عزل و  ة، معاويه ابتدا بسر بن ارطا)ع(معاويه و امام حسن بن علي 
عبداهللا بن عامر . فرماندار اين شهر بود ه 45تا اول سال  41او از سال . مر را به جاي او منصوب كردعبداهللا بن عا

  ).32-36/ 5ابن سعد، (درگذشت  ه 59در سال 
 .420مصعب بن عبداهللا،  .3

  .او داستان را به طور كامل از قول خوارزمي نقل كرده است. 439-437/ 11؛ شوشتري، 149- 1/150خوارزمي،  .4
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 15/ افسانه اُرينب: خلط روايات تاريخي
 

اي خواستگاري هند جايگزين ابودرداء شده، در است و ابوهريره كه در مسافرت به عراق بر
  .كند با امام ديدار مي - عراق  و نه در - مدينه 

 سةو السيا مةاالماواقعيت اين است كه اين داستان در مقايسه با داستان ارينب در 
تر است ولي خود از اشكاالت و ابهاماتي خالي نيست و دو اشكال مهم زماني و مكاني  پذيرفتني

  : دارد
نام برده شده است » ولي عهد المسلمين«در متن داستان در چند مورد از يزيد با عنوان . 1

كند؛ گفتيم كه اعالم وليعهدي يزيد در  و اين نكته داستان را به لحاظ زماني با مشكل مواجه مي
ل تا اواي 41 در هاي حكومت عبداهللا بن عامر بر بصره دانيم كه سال اتفاق افتاد و مي ه 56سال 

اعتبار اين  - سال 15اي حدود  با فاصله -بنابراين، اين دو تاريخ ناسازگار . بوده است ه 45
  . سازد ميترديد  دستخوشگزارش را 

ابوهريره كه عازم بصره بود، بر سر راه خود، به مدينه رفت و : در اين گزارش آمده است. 2
ه جغرافيايي كافي است تا معلوم تنها نگاهي به نقش. ديدار كرد) ع(در آنجا با حسين بن علي

شود كه نه راه شام به مدينه ارتباطي به راه شام به بصره دارد و نه معقول است مسافري اين 
مدينه در  تر دمشق تا عراق، ابتدا راه حجاز و به جاي پيمودن مسير كوتاه همه راه كج كند و

  . پيش گيرد و سپس از آنجا عازم بصره شود
با هند دختر ) ع(به ازدواج امام حسين نسب قريشمجمل نويسنده كتاب  اما در باره اشاره

چه تاكنون در اين مقاله مطرح شده و در سطور بعد ادامه  سهيل بن عمرو، نگارنده به استناد آن
. اشتباهي رخ داده است) ع(خواهد يافت، معتقد است در اين كتاب در ذكر نام حسين بن علي

با هند دختر سهيل بن ) ع(حاكي از ازدواج حسن بن علي ،آمده آنچه در متون تاريخي متقدم
عمرو و همسر سابق عبداهللا بن عامر است و مطمئنا تنها وقوع يك اشتباه در ثبت روايت يا 

» حسن بن علي«جايگزين » حسين بن علي«باعث شده كه نام  نسب قريشاستنساخ كتاب 
  .پردازيم ت مربوط به اين ماجرا ميبر اين اساس اكنون به سومين دسته از روايا. شود

  
   با هند دختر سهيل بن عمرو) ع(ازدواج حسن بن علي روايات

هايي كه در منابع  هاي نادرست و افسانه داستان از تجربه دريافته است كه بسياري نگارنده به
ي تاريخي ذكر شده، اگرچه واقعيت تاريخي ندارند، اما ريشه در حادثه و واقعيت تاريخي ديگر

اي بعدها به افرادي ديگر نسبت داده شده، پر و بال يافته و ظاهر و باطن آن  گاه واقعه. دارند
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ها كه هسته مركزي آنها  ها و افسانه بر اين اساس، چه بسيار اسطوره. دستخوش تغيير شده است
عي چه با گذشت زمان به دور اين هسته تنيده شده، نادرست و غيرواق واقعيتي است، اما هر آن

با ارينب ) ع(باره داستان ازدواج امام حسينوپس از بررسي دنگارنده به همين دليل، . بوده است
ها و مطالب و  هاي زماني و مكاني موجود در اين داستان و هند و آشكار شدن ناهماهنگي

توان به  اشخاص مجعولي كه در آنها وارد شده، موضوع را رها نكرد و كوشيد تا ببيند آيا مي
نتيجه نبود و  هاي مشكوك باشد دست يافت؟ اين جستجو بي ه منشأ اين داستاناي ك واقعه

. رسد ريشه اين داستان باشد سرانجام در بعضي منابع تاريخي به ماجرايي برخورد كه به نظر مي
محمد بن  سومترين كسي كه اين ماجرا را روايت كرده، طبقات نويس مشهور سده  گويا قديم

ابن سعد از قول ابوالحسن علي بن محمد . است) ه 230 .د(ابن سعد سعد بن منيع مشهور به 
و او به نقل از ابن سيرين ) ه 167يا  166 .د(و او به نقل از ابوبكر الهذلي ) ه 225 .د(مدائني 

هند دختر سهيل بن عمرو بار اول با عبدالرحمن بن عتّاب «روايت كرده است كه ) ه 110 .د(
از آن كه او هند را طالق داد، وي به ازدواج عبداهللا بن عامر بن كريز پس  1.بن اسيد ازدواج كرد

اي نوشت و از او خواست تا هند  معاويه به ابوهريره نامه 2.سپس او نيز هند را طالق داد. درآمد
و نه حسين بن  –)ع(در اين هنگام ميان ابوهريره و حسن بن علي. براي يزيد خواستگاري كند

رخ داد و چون امام از ماجرا باخبر شد، به ابوهريره گفت هند را براي او نيز  مالقاتي - ) ع(علي
هند اختيار خود را به ابوهريره داد و ابوهريره او را به ازدواج امام حسن . خواستگاري كند

بعد از آن عبداهللا بن عامر به مدينه آمد و از امام خواست ترتيبي دهد تا او براي گرفتن . درآورد
در اين ديدار عبداهللا متأثر شد و امام گفت حاضر . ، با وي ديدار كندداردكه نزد هند اموالي 

اموالش را گرفت و بخشي را نيز به هند  عبداهللا بخشي از. است هند را به خاطر او طالق دهد
هند را طالق داده باشد ) ع(به اين كه اماماي  جالب اين كه در اين گزارش هيچ اشاره 3.»بخشيد

                                                 
آمده است كه هند بار اول با حفص بن عبد بن زمعه ازدواج كرد و  نسب قريشگونه كه گفتيم در كتاب  همان. 1

جستجوي نگارنده براي پيدا كردن اطالعاتي ). 420عبداهللا بن مصعب، (براي او فرزند يا فرزنداني نيز به دنيا آورد 
 .   اي نداشت درباره حفص بن عبد بن زمعه نتيجه

در بعضي . الحميد شد مةهاي عبدالكريم و عبدالجبار و دختري به نام أ اهللا از هند صاحب دو پسر به نامعبد .2
از عبداهللا بن عامر خواست اجازه دهد اين دخترش ) ع(منابع آمده است كه هند پس از ازدواج با حسن بن علي

پسر او را عبدالكريم و عبدالحميد ثبت نام دو  نسب قريشنويسنده ). 9/269ابن حمدون، (چنان با او بماند  هم
 ).149مصب بن عبداهللا، (كرده و از دختر او نامي نبرده است 

  .303-5/ 1ابن سعد،  .3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 17/ افسانه اُرينب: خلط روايات تاريخي
 

 .د(بالذري  انساب االشرافاين روايت در . نشده است دا به همسري عبداهللا درآمده باشدو مجد
بر همين اساس، هند را جزء زناني  1.است آمدهنيز به نقل از ابوالحسن مدائني ) ه 279

اند كه درباره شوهرانش  از هند نقل كرده 2.اند اند كه با سه يا بيش از سه تن ازدواج كرده دانسته
آنكه بيش از هم محبتش  آقاي همه آنها حسن، بخشنده ترينشان عبداهللا بن عامر، و : تگف مي

در شمار ديگري از منابع تاريخي نيز به همسري  3.را به دل داشتم، عبدالرحمن بن عتّاب بود
  4.اشاره شده است) ع(هند دختر سهيل بن عمرو و حسن بن علي

ثبت  5- و البته نه در تعداد قابل توجهي از آنها - اين داستان در بعضي منابع متأخر شيعه، 
پس از آوردن گزارش ازدواج  مقتل الحسيندر كتاب ) ه 568 .د(شده است؛ ابوالمؤيد خوارزمي 

با هند دختر سهيل بن عمرو كه آن را در باال نقل كرديم، آورده است كه ) ع(حسين بن علي
وي در ادامه با ذكر سلسه . نسبت داده است) ع(ء حافظ اين ماجرا را به حسن بن علي ابوالعال

رسد، همان  سند خود كه سرانجام به ابن سعد و از او به هذلي و در انتهاء به ابن سيرين مي
   6.اند، آورده است روايتي را كه ابن سعد و بالذري در اين باره نقل كرده

تر  تر و پذيرفتني كه در كل مقبول ط به اين ازدواج نيز به رغم اينبه نظر نگارنده روايات مربو
  :رسند، خود با ابهامات و مالحظاتي روبرويند از روايات پيشين به نظر مي

راوي اول اين . اشاره كرد نخست بايد به يكي از راويان اصلي گزارش ابن سعد و بالذري .1
 هذلي راويبول و مورد اعتماد است، اما داستان ابن سيرين است كه به هر حال شخصيتي مق

سلمي بن عبد بن حبيب مكنّي به ابوبكر از طايفه هذيل از قضات ابوبكر ابن سيرين كيست؟ 

                                                 
در فهرست آثار متعدد ابوالحسن علي بن محمد مدائني، اخباري مشهور . 20- 3/1،انساب االشرافبالذري، . 1

رسد مدائني اين ماجرا را در يكي از اين دو كتاب و شايد هم  خورد كه به نظر مي عراقي، نام دو كتاب به چشم مي
كتاب اخبار ابن و   كتاب عبداهللا بن عامر بن كريزاند از  اين دوكتاب عبارت. در هردو آنها ثبت كرده بوده است

  ). 117، 114ابن نديم، ( سيرين
 .450بغدادي،  .2

 .1/305ابن سعد،  .3

 .248-13/249ابن عساكر، : به عنوان نمونه نك .4

امين االسالم  اعالم الوري باعالم الهديشيخ مفيد،  االرشادبه عنوان مثال در كتب مشهور و مهمي مانند . 5
 . مجلسي اين روايت نيامده است بحاراالنواراربلي و االئمه فةفي معر الغمةكشف طبرسي، 

هايي نقل كرده  طور خالصه و با تفاوت نيز همين داستان را به الحمدونيه ةتذكر؛ نويسنده 1/151خوارزمي، . 6
 ).9/269ابن حمدون، (است 
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نام و نسب او را سلمي بن عبداهللا بن سلمي بصري نيز  1.دوره منصور عباسي و همنشين او بود
م به اخبار و تاريخ بود، اما نزد محدثان عال. درگذشت 4ه 167يا  1663او در سال  2.اند ثبت كرده

بسياري از  5.گرفتند كردند و احاديث او را به چيزي نمي جايگاهي نداشت و او را تضعيف مي
مثال مقدسي او . اند هاي بعد نيز به جايگاه ضعيف او در نقل حديث اشاره كرده نويسندگان دوره

او را از قول سبل الهدي و الرشاد ده نويسن 6ارزش دانسته است، را ضعيف و حديث او را بي
و كان اخباريا «(مه الي كه از او با عنوان اخباري عالذهبي در ح 7.دانسته» متروك«دارقطني 

اند نقل كرده است كه در ميان  ياد كرده، صفاتي را كه ديگران در تضعيف او به كار برده) »مةعلّا
احد من «حنبلي نيز از او با عنوان  ابن عماد 8خورد، نيز به چشم مي» كذّاب«آنها صفت 

روشن است كه وجود چنين فردي در سلسله راويان اين گزارش كه  9.نام برده است» الضعفاء
  .  تواند از اعتبار آن بكاهد مدائني اين داستان را از او نقل كرده تا چه اندازه مي

تن  و سال و موقعيت دو سازد، سن نكته ديگري كه درستي اين روايت را با ترديد روبرو مي. 2
  : يعني هند دختر سهيل بن عمرو و يزيد بن معاويه است ،هاي اصلي آن از شخصيت
براي شركت در فتوح شام ) ه 13- 11: حك(يعني سهيل بن عمرو در دوره ابوبكر  ،پدر هند

اش جز همين  اند سهيل هنگام رفتن به شام، تمامي اعضاي خانواده گفته 10.به آن ناحيه رفت
گرچه معلوم نيست هند در اين تاريخ چند سال داشته و سهيل  11.هند را همراه برد ،رشدخت

توان اطمينان يافت كه تاريخ تولد هند، اگر قبل  چرا او را همراه نبرده است، اما بر اين اساس مي
از آن سو به تصريح بعضي . از دوره حكومت ابوبكر نباشد، به هيچ وجه بعد از آن نبوده است

رسد ماجراي مورد نظر ما  و نيز با در نظر گرفتن حوادث سياسي تاريخ اسالم، به نظر مي منابع
                                                 

 .11/257، انساب االشرافبالذري،  .1

 .10/539؛ ذهبي،  8/231ابن جوزي،  .2

  .9/677همو،  .3
  .2/301ابن عماد،  .4
 .8/231ابن جوزي،  .5

 .2/121مقدسي،  .6

 .9/252صالحي الشامي،  .7

 .10/540ذهبي،  .8

 .2/301ابن عماد،  .9

 .3/178؛ ابن حجر، 4/260؛ ابن جوزي، 6/10ابن سعد،  .10

 .2/672ابن عبدالبر،  .11
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، در ايام فرمانداري )ع(يعني طالق دادن عبداهللا بن عامر هند را و ازدواج او با حسن بن علي
بر اين اساس هند در اين . يا بعد از آن رخ داده باشد) ه 45 - 41(عبداهللا بن عامر بر بصره 

ساله بوده كه پيش از آن دو يا به قولي سه بار ازدواج كرده و از حفص بن عبد  35م زني هنگا
دانيم كه به نص و اشاره  از آن سو مي. بن زمعه و عبداهللا بن عامر داراي فرزنداني بوده است

و بر اين  1بوده جريه 28يا  26، 25، 22هاي  متون تاريخي، يزيد بن معاويه متولد يكي از سال
 21يا حداكثر  18، 17، 15حدود ) ه 45- 41(س در ايام حكومت عبداهللا بن عامر بر بصره اسا
عالقه چنين مردي به چنين زني . تر بوده است سال از هند جوان 15ساله بوده و حداقل  22يا 

  . نيست و معقول ولي چندان هم معمول ،اگرچه ناممكن نيست
مزمان با عبداهللا بن عامر، خواستگار هند بوده نكته ديگر اينكه اگر اين سخن را كه يزيد ه

است بپذيريم و توجه داشته باشيم كه تاريخ ازدواج هند با عبداهللا بن عامر، با توجه به داشتن 
رسيم كه يزيد در  فرزنداني از او حتما بايد چند سالي پيش از اين بوده باشد، به اين نتيجه مي

تر بوده و پيش  سال از او بزرگ 15زني بوده كه حدود  سنين نوجواني خود، خواستگار ازدواج با
از اين نيز يك يا دو بار ديگر ازدواج كرده بود است و اين نيز اگرچه ناممكن نيست، گويا خالف 

  . عادت باشد
 .د(يعني ابن شهرآشوب مازندراني  ،ششم هجريابوالمؤيد خوارزمي نويسنده ديگر سده  جز

يزيد، ام خالد دختر ابي «: نقل كرده استتي قابل توجه در اين باره روايتي را با تغييرا ،)ه 588
كه وقتي . ميان نهاد جندل همسر عبداهللا بن عامر را ديد و به او دل بست و اين را با پدرش در

عبداهللا نزد معاويه حاضر شد، معاويه به او گفت كه فرمانداري بصره را به تو دادم و اگر همسري 
عبداهللا به طمع ازدواج با دختر معاويه،  2.آوردم را به عقد ازدواج تو درمي نداشتي دخترم رمله

                                                 
  .86، 3/38؛ ابن اثير،  499/ 5؛ طبري، 351؛ المعارف، هقتيبابن  .1
در اين باره آمده است  نسب قريشدر ). 9/269ابن حمدون، (در بعضي آثار نام اين دختر هند ثبت شده است . 2

در آنجا آمده است كه معاويه . اين دختر را به ازدواج عبداهللا بن عامر هم درآورد اما به دليلي ديگركه گويا معاويه 
عبداهللا سرسختي نشان . يك بار بر عبداهللا بن عامر سخت گرفت و تصميم گرفت بخشي از اموالش را مصادره كند

جنگم تا  ، براي حفظ اموالم مي»و شهيدالمقتول دون ماله فه«كه فرمود ) ص(داد و گفت به استناد حديث پيامبر
معاويه از اين كار صرف نظر كرد و براي دلجويي از عبداهللا و هم براي مديون كردن او، . در اين راه كشته شوم

كه او پير و هند بسيار  به بهانه اين  دخترش هند را به ازدواج او درآورد، اما عبداهللا كه از نيت معاويه باخبر شده بود،
معاويه پيغام فرستاد كه تو را با دادن دخترم گرامي داشتم، اما او را به من . است، وي را نزد پدرش برگرداندجوان 

دوست . آميز گفت؛ خداوند با فضل خود بر من منت نهاد و مرا كريم آفريد عبداهللا نيز در سخناني طعنه. برگرداندي
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. پس معاويه ابوهريره را فرستاد تا ام خالد را براي يزيد خواستگاري كند. همسرش را طالق داد
و عبداهللا بن جعفر را از اين ماجرا باخبر كرد و ) ع(ابوهريره نيز امام حسن و امام حسين

  1.»د امام حسن را براي همسري خود برگزيدسرانجام ام خال
كه اين روايت نيز داراي اشكاالتي است كه درستي آن را با ترديد روبرو  نكته جالب اين

  :  كند مي
در اين روايت همسر عبداهللا بن عامر، ام خالد دختر ابي جندل معرفي شده كه صحيح  .1
اند و از زنان و  بن عامر را نوشته در هيچ يك از منابع متقدم كه شرح حال عبداهللا. نيست

   2.اند، از ام خالد دختر ابي جندل نام و نشاني نيست فرزندان او نام برده
در اين گزارش آمده است كه معاويه به عبداهللا گفت؛ اگر همسري نداشتي دخترم ريطه . 2

مراجعه . الق دادآوردم و عبداهللا نيز به طمع اين ازدواج، همسر خود را ط را به ازدواج تو درمي
دهد كه او اتفاقا مردي  اند، نشان مي به آثاري كه شرح حال عبداهللا بن عامر را گزارش كرده

او عالوه بر اين چند كنيز نيز داشت . رسيد تن مي 8كثيرالعيال بود و شمار همسران او به حدود 
ه هر يك از اين اگرچه دقيقا روشن نيست ك 3.دختر شد 6پسر و  12كه مجموعا از آنان صاحب 

رسد كه  اند، ولي بعيد به نظر مي زنان در چه تاريخي با عبداهللا ازدواج كرده و يا از او جدا شده
سال سن داشته است، تنها صاحب يك  40عبداهللا در ايامي كه فرماندار بصره بوده و حدود 

  . شدهمسر بوده و او را هم به طمع به دست آوردن ريطه دختر معاويه طالق داده با
  

  نتيجه 
  : توان نتيجه گرفت بر اساس آنچه آورديم مي

درباره ارينب دختر اسحاق و همسر  سةو السيا مةاالماالمؤلف چه در كتاب مجهول آن .1
به اين ماجرا ) ع(عبداهللا بن سالم، عشق يزيد به او، نقشه معاويه و وارد شدن حسين بن علي

هاي  هاي زماني و مكاني، وجود شخصيت هماهنگيآمده است، به دليل مشخص نبودن راويان، نا
                                                                                                                   

تواند بر مال يا شرف او چيزي بيفزايد،  كه دختر او نمياو به معاويه گفت . ندارم كسي برمن برتري داشته باشد
  ).148-149مصعب بن عبداهللا، (بنابراين او را برگردانده تا با مردي جوان ازدواج كند 

- 172/ 44مجلسي،(نيز نقل شده است  بحاراالنواراين داستان به همين صورت در ؛ 4/38- 3ابن شهرآشوب، . 1
171.(  

 .149-150؛ مصعب بن عبداهللا، 5/33بن سعد، ا: به عنوانه نمونه نك .2

 .همانجاها .3
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است و پذيرش آن و احيانا ارائه نظر و تحليل كلي بي اساس و مردود  هب... ناشناخته و ساختگي و
دور از احتياط علمي و ) ع(و قيام و شهادت حسين بن عليبر اين اساس درباره شخصيت 

   .تاريخي است
با ) ع(باره ازدواج حسين بن عليخوارزمي در حسينمقتل الچه در منابع متأخر مانند  آن .2

هايي با  تفاوت رغم و بهداراي مشتركاتي با اين ماجراست  ،هند دختر سهيل بن عمرو آمده
، از جمله در آنها دهاي معارض متعد داستان ارينب، پذيرفتني نيست؛ هم به دليل داشتن روايت

هاي  و هم به دليل ناهماهنگي ،)ع(سينو نه امام ح ،)ع(حسن بن علي انتساب هند به همسر
   .در اين روايت موجود زماني و مكاني

و بعدها كساني مانند  ،رواياتي كه نويسندگاني مانند ابن سعد و بالذرياجزايي از . 3
باره ماجراي هند دختر سهيل بن عمرو و همسر عبداهللا بن عامر، خوارزمي يا ابن شهرآشوب در

اويه براي فريفتن عبداهللا بن عامر و سرانجام ازدواج اين زن با حسن عشق يزيد به او، نقشه مع
 به نظر نگارنده در. نيز نامقبول است از آن هايي اند، قابل قبول و بخش نقل كرده) ع(بن علي

وجود هند دختر سهيل بن عمرو، ازدواج او با عبداهللا بن عامر، جدايي اين دو و سرانجام  اصل
هاي متعدد و متنوع تاريخي جاي ترديد  با اين زن، به استناد روايت) ع(ازدواج حسن بن علي

همسران عبداهللا بن  عنوان يكي از بهنيست؛ در منابع مختلف، از هند دختر سهيل بن عمرو، هم 
اما  نام برده شده است) ع(حسن بن علي عامر و مادر فرزندان او و هم در ميان همسران

راي عشق و عالقه يزيد به اين زن، قصدش براي ازدواج با هايي از اين گزارش كه به ماج بخش
وي در سنين نوجواني، تهديد و تطميع عبداهللا بن عامر براي طالق دادن هند توسط معاويه، 
سفر ابوهريره به عراق براي خواستگاري از هند، رفتن او بر سر راه بصره به مدينه و اين قبيل 

هاي زماني و مكاني، ناهماهنگي ميان  ضعيف، ناهماهنگيمطالب پرداخته، به دليل وجود راويان 
و  نداردسن و سال و موقعيت يزيد و هند و حتي اختالف در نام و نسب اين زن، اساسي استوار 

پردازان به ماجراي  هايي است كه ذهن بعضي خيال رسد پر و بال پذيرفتني نيست و به نظر مي
احتماال در . اند سابق عبداهللا بن عامر بخشيدهبا هند همسر )  ع(ساده ازدواج حسن بن علي

هاي قديم و جديد دو خاندان  هايي به اين داستان، توجه به رقابت و دشمني بستن چنين آرايه
  .  دخالت داشته استنيز هاشمي و اموي 

مربوط است و ) ع(به حسن بن علي –درست يا نادرست  –داستان هند و جزئيات آن . 4
ندارد و خلط و اشتباه ميان اين دو تن، بايد ناشي از وقوع اشتباه ) ع(علي ارتباطي با حسين بن

بر اين اساس . در ثبت اين گزارش و ضبط نام حسين به جاي نام حسن در بعضي از منابع باشد
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اي خيالي بر حوادث مربوط به قيام و شهادت حسين بن  توان ادعا كرد كه حادثه چگونه مي
توان گفت اين است كه تقليل علل و  آنچه در اين باره مي. ده باشدتأثيري بر جاي نها) ع(علي

به چنين داستاني، نادرست و ) ع(هاي ديني و اجتماعي قيام و شهادت حسين بن علي زمينه
  .  مصداق روشن تحريف تاريخ است

حكايتي شگفت  مروج الذهبمورخ بزرگ سده چهارم هجري، ابوالحسن مسعودي در كتاب 
آمديم و در  ما گروهي بوديم كه گرد مي: او از قول يكي از دوستانش آورده است .نقل كرده است

گفتيم و از ابوبكر و عمر و علي و معاويه گفتگو و نظرات اهل  باره حوادث صدر اسالم سخن مي
يك بار يكي . دادند آمدند و به اين سخنان گوش مي جمعي از عوام هم مي. كرديم علم را نقل مي
چقدر در باره علي و معاويه و فالن و « :آمد، گفت به نظر عاقل تر از ديگران مي از حاضران كه
: ؟ گفتم»درباره چه كسي«: ؟ گفت»نظر تو در اين باره چيست«: گفتم. »زنيد فالن حرف مي

: ؟ گفت»فاطمه كه بود«: ؟ گفتم»مگر او پدر فاطمه نيست«: ؟ گفت»گويي درباره علي چه مي«
: ؟ گفت»داستان علي چه بود«گفتم . »الم و دختر عايشه و خواهر معاويهالس زن پيغمبر عليه«
   1.»در جنگ حنين همراه پيغمبر بود و كشته شد«

ساخته و پرداخته شده  سةو السيا مةاالماباره ارينب در كتاب مجهول المؤلف داستاني كه در
با هند دختر سهيل  )ع(و شاخ و برگي كه در بعضي آثار ديگر به ماجراي ازدواج حسن بن علي

سفانه أهايي است كه مت اند، يادآور چنين داستان بن عمرو و همسر سابق عبداهللا بن عامر بسته
ختم كالم يادآوري مسؤوليتي است كه پژوهشگران . اند فراواني در منابع تاريخي راه يافته به

  .هايي بر عهده دارند ها و افسانه تاريخ براي كشف و معرفي چنين قصه

  
  تابشناسيك

، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، )4ج( المعارف بزرگ اسالميةدائر، »ابن قتيبه«آذرنوش، آذرتاش، 
  .1370المعارف بزرگ اسالمي، تهران، ةمركز دائر

  .1965 دار صادر، بيروت، ،التاريخ في الكاملابن اثير، عزالدين ابوالحسن، 
  حيح رينحرت دزي، مطبع االخوين لختمنس،، تصابن عبدون البن بدرون ةشرح قصيدابن بدرون، 

   .1846ليدن، 

                                                 
  . 3/33مسعودي،  .1
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 محمد تحقيق ،الملوك و األمم تاريخ فى المنتظمابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي، 
  .1992بيروت،  ،لعلميةا دارالكتب عطا، عبدالقادر عطا، مصطفى عبدالقادر

 محمد عبدالموجود، على احمد عادل ، تحقيقفي تمييز الصحابه بةاالصاابن حجر، احمد بن علي، 
  .1995بيروت،  ،لعلميةا دارالكتب معوض،

 مكتبة، صححه و قدم له محمد ابوالفضل ابراهيم، ثمرات االوراقابن حجه، تقي الدين علي بن محمد، 
  .1971الخانجي، مصر، 
  .1983بيروت،  ،العلمية دارالكتب العلماء، من لجنة تحقيق ،العرب أنساب ةجمهرابن حزم، 

، تحقيق احسان عباس، بكر عباس، دار الحمدونيه ةالتذكرابن حمدون، محمد بن حسن بن حمدون، 
   .1996و النشر،  عةصادر للطبا

، محمد عبدالرحمن وفيات االعيان و أنباء أبناء الزمانابن خلكان، ابوالعباس شمس الدين، 
  .1997المرعشلي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

 ،العلمية دارالكتب عطا، محمد عبدالقادر تحقيق ،الكبرى الطبقات منيع، بن سعد بن محمدابن سعد، 
  .1990بيروت، 

  .العلميه، قم، بي تا المطبعة، مناقب آل ابي طالبابن شهرآشوب، محمد بن علي، 
 البجاوى، محمد على تحقيق ،االصحاب فةاالستيعاب في معر عبداهللا، بن يوسف ابن عبدالبر، أبوعمر

  .1992 دارالجيل، بيروت،
 ابوالفضل تصحيح محمد  العصريه، المكتبة، دمشق ينةتاريخ مدابن عساكر، ابوالقاسم علي بن حسن ، 

  .1424ابراهيم، بيروت، 
دار  األرناؤوط، تحقيق ،ذهب من اخبار في الذهب شذراتابن عماد، شهاب الدين عبدالحي بن احمد، 

  .1986 بيروت، -  ابن كثير، دمشق
بيروت،  داراألضواء، شيري، علي تحقيق  ،سةو السيا مةاالمان قتيبه، ابومحمد عبداهللا بن مسلم، اب 

1990.  
  .1992القاهره،  للكتاب، مةالعا يةالمصر الهيئة عكاشه، ثروت ، تحقيقالمعارف ،همو

  .1350، تصحيح رضا تجدد، تهران،الفهرست ابن نديم،
الشؤون االسالميه و  ةتحقيق محب الدين الخطيب، وزار  ،العواصم من القواصمابوبكر بن العربي، 

  .ق1419، يةالسعود بيةالعر لمملكةو االرشاد، ا  ةاالوقاف و الدعو
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 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 24

، زير نظر احمد صدر حاج سيدجوادي، كامران فاني، بهاءالدين )2ج( المعارف تشيعةدائر، »ارينب«
  .1375خرمشاهي، نشر شهيد سعيد محبي، تهران، 

 الكتب، عالم فاروق، احمد خورشيد تحقيق ،قريش اخبار فى المنمق ن حبيب،بغدادي، محمد ب
  .1985بيروت، 

 مصر، دارالمعارف، حميداهللا، محمد ، تحقيق)3ج( انساب االشرافبالذري، احمد بن يحيي بن جابر، 
1959.  

  .1996بيروت،  دارالفكر، زركلى، زكار، رياض سهيل ، تحقيق)11ج( انساب االشراف، همو
                       .1978، تصحيح رضوان محمد رضوان، دارالكتب العلميه، بيروت، فتوح البلدان ،همو

، زير نظر كاظم موسوي )10ج( المعارف بزرگ اسالميةدائر، »سةو السيا مةاالما«بهراميان، علي، 
  .1380 ،المعارف بزرگ اسالمي، تهرانةبجنوردي، مركز دائر

، سةو السيا مةاالما، »المنسوب البن قتيبه ما هو مؤلفه؟ سةو السيا مةاكتاب االم«جبور، جبرائيل، 
  .1388كتابخانه و موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، تهران، 

  .، مؤسسه مطبوعاتي حسيني، تهران، بي تاارينب زيباي عربخاوري خراساني، عبدالرسول، 
الزهراء، نجف،  مطبعةيح محمد السماوي، ، تصحمقتل الحسينخوارزمي، ابوالمؤيد موفق بن احمد، 

1948.  
  . 1994، بي نا، چاپ دوم، گري ماد شيعهن: زندگي علي پژوهشي دردالفك، آله، 

آذرنوش، انتشارات اميركبير، . ، ترجمه آمقدمه الشعر و الشعراي ابن قتيبه  دومونبين، گودفروا،
 .1363تهران، 

 عمر تحقيق ،األعالم و المشاهير وفيات و الماالس تاريخذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، 
  .1993بيروت،  العربى، دارالكتاب تدمرى، عبدالسالم

  .1345، مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير، تهران، زندگاني امام حسينرهنما، زين العابدين، 
  .1965، دارالمعارف، مصر، ابن قتيبهسالم، محمد زغلول، 

 كتابخانه ، تحقيق شهاب الدين مرعشي نجفي،حق و ازهاق الباطلاحقاق الشوشتري، قاضي نوراهللا، 
  .قم نجفى، مرعشى اللّه آيت

  .1990بيروت،  داراألضواء، ،سةو السيا مةاالما مةمقدشيري، 
 احمد عادل تحقيق ،العباد خير ةسير فى الرشاد و الهدى سبلصالحي الشامي، محمد بن يوسف، 

  .1993بيروت،  ،العلمية بدارالكت معوض، محمد عبدالموجود، على
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 25/ افسانه اُرينب: خلط روايات تاريخي
 

 دارالتراث، ابراهيم، أبوالفضل محمد تحقيق ،الملوك و األمم تاريخطبري، ابوجعفر محمد بن جرير، 
  .1967بيروت، 
   .1992القاهره،  للكتاب، مةالعا يةالمصر لهيئة، دارالمعارف، امقدمه بر المعارف، ة، ثروشةعكا

  .1353، بي نا، بي جا، بارينب زيباروي عرفخيم ابهري، ابوالمعالم، 
 ية،العصر لمكتبةا ابراهيم، ابوالفضل ، تحقيق محمدةعلي أنباء النحا ةإنباه الرواقفطي، جمال الدين، 

  .1424بيروت، 
، تصحيح و تحشيه محمد روشن، صداي معاصر، الشهدا ضةروكاشفي بيهقي، كمال الدين حسين، 

  .1390تهران، 
  .ق1385االسالميه، طهران،  مكتبة، )44ج( بحاراالنوارمجلسي، محمدباقر، 

  .1409، قم، ة، تحقيق اسعد داغر، دارالهجرمروج الذهبمسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين، 
و النشر،  عةدارالمعارف للطبا  ليفي بروفنسال،. ، تصحيح إنسب قريشمصعب بن عبداهللا بن المصعب، 

  .بي جا، بي نا
، واحد انتشارات اسالميه، تصحيح آقاسيد ار و صمصمام بتّارقمقام زخّمعتمدالدوله، فرهاد ميرزا، 

  .1363محمود محرمي زرندي، 
  .، بورسعيد، بي تاينيةالد فةالثقا مكتبة ،التاريخ و البدءمقدسي، مطهر بن طاهر، 

، كتابخانه و موزه و مركز اسناد سةو السيا مةاالما، »طةحول ابن قتيبه و المخطو«ناجي، عبدالجبار، 
  .1388وراي اسالمي، تهران، مجلس ش

، نسخه خطي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، شماره نسخه تسبيح كربالنديم مشهدي، ميرزا زكي، 
  ).200-127در كليات (1080

  .1995بيروت،  دار صادر، ،معجم البلدانابوعبداهللا،  الدين ياقوت حموي، شهاب
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