
 بسم الله الرحمن الرحيم 
خواستگاری امام حسين )ع( از ارینب دختر اسحاق و نقش  پاسخ به شبهه ی اسالم ستيزان: 

 وی در وقوع حوادث کربال!
 مقدمه 

مطرح می شود،  یب وجهه ی امام حسین علیه السالم ر تخالم ستیزان که با هدف  سیکی از شبهات پر تکرار ا
 ه نام ارینب و نقش وی در وقوع حوادث عاشوراء می باشد. زنی بماجرای 

 در این نوشتار به این شبهه و پاسخگویی به آن پرداخته ایم. 

 طرح شبهه 
 چه بوده است؟   د ی ز ی و  نیامام حس ان یم یرقابت عشق   یماجرا 

" ار   یی بارو یزن هوسباز و ز  ابتدا معشوقه  نبیبنام  اما در    دیز ی" که در  با  آبود  ازدواج  به خاطر وعده    دیز یستانه 
اتفاقات    کینه یزید و  ب این موجآمد و  در    نیو به عقد و ازدواج امام حس  د ی بر   د ی ز ی دل از    نیامام حس  یدهایوع
 د. شورا ش عا

 . 166، صفحه  اسهیاالمامه و الس

 . 209، صفحه  1نقل از پند تاریخ ، جلد    ،حجة حمویثمرات االوراق ابن  

 به شبهه  پاسخ
 نقل داستان به صورت کامل 

و سپس به پاسخگویی   این داستان را از کتاب »االمامة و السیاسة« منسوب به »ابن قتیبة« نقل می کنیم ابتدا
 : می پردازیم

















 دی ز ی ازدواج  یبرا  ه یتالش معاو

بود،   یبه نام رقیق نزد و  ه یاز نوجوانان معاو  یک یکه   ی از شبها در حال یشب   ه یبن معاو  دی ز ی : آورده اند  دیگو   ی راو 
  ی م اریتالش بس نیرالمؤمنیدانم که ام یمن م  را حفظ کند، نیرالمؤمنی بر لب آورد و گفت: خداوند ام یسخنان

 کند،   یمعرف  فهیکند تا مرا پس از خود به عنوان خل

  ی دان   ی تو بگرداند چه شده است؟ تو خود بهتر از همه م  یگفت: خدا مرا فدا   ی که نزد یزید بود به و   ی نوجوان
 . ستین  زتریاز تو عز  یکند و در نزد او کس  یتا چه حد جانب تو را مراعات م  ه یکه معاو

  ی بودم ول  دیز یگفت: من نزد    ق ی به آن نوجوان گفت: چه شده است؟ رف  هیرفت. معاو  هیشبانه نزد معاو  نوجوان
  دی ز ی در حق    ی خوب  چی بر تو، ما از ه  ی برخاست و گفت: وا  ه یکرد. معاو  ی م  ی د کارها اظهار ناخرسن  ی از بعض یو 

 . مینکرد  یکوتاه

آمد، سالم    دیز یکه    یفرستاد، وقت   دی ز ی را به دنبال    ق ی رف  ی رو   ن یکند از ا   دار ی د  دیز یگرفت تا با    م یتصم  هیمعاو
رحمت    ده یکه من با د  ی دان  ی. تو خود م میکرده ا   یدر مورد تو کوتاه  ی گفت: ما در چه کار  هیکرد و نشست. معاو 

 . دمیدانگر   فهی. تو را بر اصحاب رسول خدا هم خلکنمیبه تو نگاه م



شود که    یباعث آن نم  یزی چ  چیبه سخن آمد و گفت: ه   نکهیاز شدت حیا قادر بر سخن گفتن نبود، تا ا  د ی ز ی
  ن ی در گفتن ا   ی رو   نی غرق در خجلت هستم، از ا  م، یبگو  یکه سخن  نی کفران نعمت تو را کرده باشم. من از ا

گاه م  نیرالمؤمنی. اگر مرا امان دهي امستمیسخن از خشم تو در امان ن را در مورد    یگردانم. من سخنان  ی را آ
نمانده است.    یباق  یگونه شک   چ یه   ی من جا  ی برا  ی و ادب و  یی با یام، در مورد ز   ده یدختر اسحاق شن  نب ړیا

فرصت   یگفت: مدت  ه یمعاو. ینظر مرا بپسند  ز یآن دارم که تو ن د یهستم با او ازدواج کنم، ام شهیاند ن یمن در ا 
  ه یمعاو شده است. دهی بر  وندمیکه به او بپ  ن یاز ا   م یکه آرزو  ی کن  ی به صبر دعوت م  ی گفت: تو مرا در حال  دیز یبده. 

صبر    ی شده است. اگر قرار بود کس  روز ی بر صبرم پ  م یگفت: آرزو  دیز یکجا رفته است؟   تی گفت: مروت و تقوا
  ی سخنان باز م  نی قبال تو را از گفتن ا  یز یچ  ایگفت: آ  هیمعاو کرد.  ی صبر م  امبر یداود پ  ستیبا  یکند، م  شهیپ

گاه نبودم  ز یشناختم و از نظر تو ن  ی گفت: قبال او را نم   د ی ز ی داشت؟     ، ی گفت: درست گفت   هیمعاو .در مورد او آ
نگردد. ارینب دختر اسحاق   روزیتو پ ینفس بر بردبار  یبخواه که هوا  یار یدار و از خدا  دهی نظرت را از همه پوش

ز  نظر  م  یی بایاز  در  جمال  سالم    مردم   انیو  بن  عبدالله  است.  آمده  در  المثل  ضرب  صورت  از    ی کی به 
 را به ازدواج خود در آورده است.  ی و  ش یپسرعموها

عبدالله بن سالم نوشت    یبرا ینامه ا   هیبود. معاو  دهیشیاند یا  لهیبرسد، ح نبیراه که چگونه به ار  نیدر ا  د ی ز ی
که عبدالله بن سالم    یبودند. هنگام  هیو ابودرداء در شام، نزد معاو   رهیابوهر عراق گماشت. یو او را به فرماندار 

  ره یبه ابوهر   ه یدر نظر گرفته شده بود، ببرند. معاو  ی و   ی که برا  یرا به خانه ا   ی فرمان داد و   ه یمعاو د،ی به شام رس
  ی هستم که کس  ودخشن  ن یشوهر دار مبتال شده است، من از ا   ی به عشق زن  دیز یو ابودرداء گفت: فرزند من  

ب  نی همچون عبدالله بن سالم همسر آن زن است. حاال نظر خود را در ا ابودرداء    رهی. ابوهر دیکن  ان یمورد  و 
برا   نی گفتند، سزاوارتر  ها  یمردم  رسول خدا )ص( و کاتب او    اریکه    یخداوند، تو هست  یشکر کردن نعمت 

ار   ردیرم که سخن مرا بپذآن دا  دیام  د،ی گفت: سخنان مرا به عبد الله بن سالم برسان  هیمعاو .یبود را    نبیو 
عبدالله بن سالم بروند،    دار ی خواستند از خانه خارج شوند و به د  یو ابودرداء م   ره یکه ابوهر   ی وقت طالق دهد.

که عبدالله    ی و ابودرداء نزد تو آمدند، بگو که تو خواهان آن هست  رهیکه ابوهر   یبه دخترش گفت: وقت  هیمعاو
ابودرداء نزد    رهیابوهر   یرا طالق دهد. وقت   نبیار   نکهیبه شرط ا   ی انتخاب کنبن سالم را به عنوان همسر   و 
خوشحال شد و حمد و سپاس خداوند را به جا آورد    اریگذاشتند او بس  ان یدر م یعبدالله آمدند و موضوع را با و

  ک یکار خواسته است مرا به خود نزد   نیبا ا   نیرالمؤمنیام  رم،یپذ   ی م  د ی گو   نیرالمؤمنیو گفت: هرچه را که ام
موضوع را    زیفرستاد، و آنان ن  هیو ابودرداء را نزد معاو   رهیکند. آن گاه أبوهر   املمن ک  یگرداند و نعمتش را برا

 را تکرار کرد.  هیسخنان معاو  ه،یگذاشتند. دختر معاو انیدر م ه یمعاوبا دختر 



د  یوقت  عبدالله ا   د یکه  در  مانع  ار   نیتنها  ا  یگرفت و  میاست تصم  نب یراه، وجود  از    ی رو  نی را طالق دهد. 
  نب یکه عبدالله بن سالم، ار  ن یرا از ا  د ی ز ی  ی در نامه ا  ه یمعاوطالق قرار داد. ن یو ابودرداء را گواهان ا  ره ی ابوهر 

گردان گاه  آ است،  گفته  طالق  ن  ره یأبوهر .د ی را  درداء  أبو  ار   زیو  طالق  معاو   نبیموضوع  دختر  اطالع  به    ه یرا 
نپذ  ز ین  یورساندند. ازدواج را از    رش یو ابودرداء موضوع عدم پذ   ره یکه ابوهر   ی وقت  رفت،یازدواج با عبدالله را 

 ست: جتمثل  ر یبه شعر ز   یبه اطالع عبدالله رساندند، و ه یطرف دختر معاو

 . د یخواهد د  ک یآن را نزد نندهیبرگرداند / فردا در راه است و ب ی اگرچه امروز گذشت و رو 

گاه گردان  یکه شوهرش و  ن یرفتند و او را از ا  نب یو ابو درداء پس از آن نزد ار   رهی ابوهر  .  دندی را طالق داده است، آ
از آن دانست که کار در دست خداست و    ن یو ا   رفتیکار عبدالله را پذ   نیا   شتر یهرچه ب  ی با صبور   زین  یو  را 

که عبدالله همسرش را طالق داده   نیشهر از ا  ردمکار، م نیهرچه را که او بخواهد، همان خواهد شد. پس از ا 
  دی ز یپسرش    یرا برا  یهمسر و داده است تا بیرا فر  یو  هیطور گفتند که معاو  نیا  یاست، مطلع شدند و همگ 

 کند.  ی خواستگار 

که زمان    ی نداده ام. وقت ب یگفت: به جان خود سوگند، او را فر   ی و د،یسخنان به اطالع معاویه رس ن یا  ی وقت
کنند.    ی خواستگار   دی ز ی   ی را برا   نب یرا به عراق فرستاد تا ار   ره یابودرداء و ابوهر  ه یمعاو  د، یرس  انیبه پا  نب یعده ار 

گاه شد حس د،ی به عراق رس ی ابودرداء وقت   ی برود، برا  نب یار   داری است. او قبل از آنکه به د شهردر  ی بن عل نیآ
 رفت.  نیحس  دن یتبرک به د 

  ی بر صحابي رسول خدا )ص(، شوق  نیبرخاست و با او دست داد و گفت: آفر   د،ی ابو درداه را د  نیکه حس یوقت
باشد،   ن یرا که با او همنش ی که رسول خدا )ص( درگذشته است، کس یاز وقت  را ی ز  نم، یفراوان داشتم تا تو را بب

از ا   دهیند بر    ن یکرد. حس  هینام رسول خدا )ص( برده شد، آغاز به گر   نکه یام. أبودرداء  گفت: به خدا سوگند، 
فرستاده است    نب یمرا نزد ار  هیگفت: معاو   ابودرداء.نمیبود و دوست داشتم هرچه زودتر تو را بب صی تو حر  دن ید

اگر تو    م یابتدا به تو بگو  ،ی از همه سزاوارتر   انیم  نی تو در ا  دم ی کنم. د  یخواستگار   د ی ز ی پسرش    یبرا   یتا از و
کرد، گفت:    ی از ابودرداء سپاسگزار   نکهیپس از ا   ن یکنم. حس  یخواستگار   ی از و   د ی ز ی  یآن گاه برا   ینخواست 

  ر یاز من ب زین  ینام یرفت  یکنم. اگر نزد و  یبرسد و از او خواستگار  ان یبه پا  یمنتظر آن هستم تا عده و  زیمن ن
برسان. ابودرداء گفت:    یبه اطالع و  زیاو مقرر کرده است از طرف من ن  یبرا   هیرا که معاو  یا   هیو همان مهر 

 ان شاء الله انجام خواهد داد. 

اندازه   زی ن یهر کار   یکند، و برا  یم  تیکارها را هدا  ییگفت: خداوند به تنهارفت،   نبیکه ابودرداء نزد ار  یوقت
ا  یا از    ر یکار خ  نیخداوند در ا   دینباش، شا  نیهمسرت تو را طالق گفته است غمگ  نکه یقرار داده است. تو 



  امبر یدختر زاده پ  گر یکرده است. از طرف د  یگار فرزندش خواست  ی امت از تو برا  ن یا   ر یقرار داده باشد. ام  یادیز 
فرزند کس  از تو خواستگار   مان یا   نیکه اول  ی)ص( و  او آقا  یآورنده به رسول خدا )ص( است،    ی کرده است، 

کرد. آن گاه پاسخ داد: ابو    یطوالن یسکوت  نبیار .نی برگز   یخواه ی جوانان اهل بهشت است. هر کدام را که م
گاه کردم،  نمیگز   یهمان را بر م  زیمن ن ینیدرداء، تو هر کدام را که برگز  . ابودرداء گفت: من تو را از آن دو نفر آ

من به آن    ینیکار با توست هر کدام را که تو برگز  اریگفت: من برادر زاده تو هستم، اخت نبیار انتخاب با توست.
که رسول   دم ی د یت: دخترکم! دخترزاده رسول خدا )ص( نزد من محبوب تر است، من مگف  ابودرداء خشنودم.

بن   ن یو از آن خشنودم. حس دم ی او را برگز  ز یگفت: من ن نب یار زد. ی را بوسه م نی خدا )ص( با دو لب خود حس
از    نیحس ی ابودرداء برا دیکه شن  یوقت  هیمعاوقرار داد.  یادیاو مهر ز   یرا به عقد خود در آورد و برا  نبیار  ،یعل
از    نبیار   د ی د  نکه یپس از ا  هیرا سرزنش کرد. معاو  یکرده است، به شدت ناراحت شد و و  ی خواستگار   نبیار 

بازپس گرفت. عبدالله   یرا که به عبدالله بن سالم کرده بود از و   ییخارج شده است، تمام بخشش ها  یدست و 
از    نبیسالم کرد و گفت: طالق ار   ی. بر و د ی را د  نیر آنجا حسبه عراق بازگشت و د  د ی د  نیکار را چن  یوقت  زین

با من    گریبخواه تا بار د  ی برسان و از و  نب یمرا به ار  امیهستم. تو پ  مانیبود، و در مورد آن من پش ی اله  یقضا
ار   ی وقت  ن یحسازدواج کند. د  نبیکه  چن  د،ی را  او  برا   نیبه  است و  آمده  تو سالم    یگفت: عبدالله بن سالم 

آورم تا   یگفت: او را نزد تو م  ن یخواهد. حس  یرا که نزد من گذاشته است، م  ی گفت: حتما او اموال نب یار دارد.
بگو   گر ی کد یبا   ار   نیحس. د ییسخن  گفت:  و  آمد  اموال  نبینزد عبدالله  باره  ب   ی در  ابراز  است  او بوده  نزد    ی که 

و    نیکه حس ی است. وقت رفتهیسخن تو را پذ یبر سر آنها آمده است، ول   ییداند چه بال یکند و نم  ی م ی اطالع
امانت گذاشته است   ه را که نزد تو ب ی گفت: او عبدالله است و اموال  نبیبه ار   ن یآمدند، حس نب یعبدالله نزد ار 

سکه به عبد الله داد و گفت:    یا   سهیک  زین  نبیار برگردان.  یبه و   یگرفته ا  ی خواهد، همان طور که از و   یم
از   ی ک یرا از   ی گاه عبدالله انگشتر   آن کرد و بر او درود فرستاد. ی از ارینب قدردان  زی از آن توست. عبدالله ن نها یا

  ی مانینموده بود، اظهار پش  یکردند و از آنچه به آنان رو  هیداد، هر دو شروع به گر  نبیها در آورد و به ار  سهیک
 کردند. 

را به خاطر مال و   یو که من   یدان یتو م ا یرا سه طالق داده ام. خدا نب یار  رم، یگ  ی گفت: خدا را گواه م  نیحس
 شوهرش نگه دارم به عقد خود درآورده ام.  یکه برا  نی ا  ی. آن را برا اوردمیاش به عقد خود در ن  ییبایز 

ا  ی مقدار   ن یبن سالم درخواست کرد تا حس  عبدالله که در حق آن دو    یک ی ن  ن یاز اموال عبدالله را در مقابل 
 پول هاست.  نی من بهتر از ا یکار برا   نیو گفت: ثواب ا   رفتی نپذ  ن یحس ی کند، ول افت یانجام داده است در 



که    نیکردند تا ا   یزندگ   ی ادیز   ی سال ها  گری کد یرا به عقد خود در آورد و با    نبیعبدالله بن سالم، ار   گرید  بار
  است.  انیجهان  یبود. سپاس از آن خدا   دهی حرام گردان  د ی ز ی را بر  نبیجدا کرد. خداوند ار  گر ی کد یان را از  اجل آن

 ( انتشارات ققنوس، طباطباییسید ناصر   کتاب االمامة والسیاسة ازفارسی  ترجمه یبرگرفته از  )

 پاسخ به تفصيلی به شبهه
و خیالی بودن    افسانه ای ل به علدر دو محور کلی یتان به صورت کامل نقل کردیم،  ا که این داستان را بر اکنون  

 : آن اشاره می کنیم

 افسانه ی ازدواج ارینب و امام حسين )ع(اسنادی   اعتبارماخذ شناسی و الف( 
اهل سنت می باشد و بر اساس  کتب متعلق به  از    مصدر مورد استناد اسالم ستیزان )االمامة و السیاسة(   (1

بنا بر این فارغ از  استناد به چنین کتابی برای شیعیان به هیچ وجه الزام آور نمی باشد. الزام خصم« »قاعده ی 
مصدر مورد استناد  اساسا از آن جا که که در ادامه به اثبات خواهید رسید،   چنین داستانی ضعف و خیالی بودن 

 شیعی نمی باشد، برای شیعیان هیچ حجیت و اعتباری ندارد. این داستان 

کتاب »االمامة و السیاسة«    ،( با توجه به این نکته ی مهم که اصلی ترین و قدیمی ترین مصدر این داستان 2
می باشد الزم است به این نکته ی مهم اشاره کنیم که انتساب این کتاب به »ابن قتیبة دینوری« )عالم برجسته  

مشهو محققان  و  بین  جدی  بحث  محل  سنت(  اهل  علمای    -ر  و  محققان  خصوص  سنت  به  می    -اهل 
اعتبار  برخی  باشد.  انتساب را پذیرفته و برخی نیز آن را رد کرده اند و همین مطلب نیز از دالیلی است که  این 

 بسیار پایین می آورد.اسالم ستیزان در طرح چنین شبهه ای را  استدالل 

به خصوص  و معتبر می باشد و سند قابل اعتنایی نیز ندارد.راوی مشخص و شناخته شده فاقد  داستان این ( 3
هـ به شهادت رسیده اند و    61در سال  امام حسین علیه السالم  می باشد و  هـ    276ابن قتیبه متوفای    آن که

ضمن آن که همانطور  بین مولف کتاب و فضای این داستان خیالی وجود دارد. فاصله ی زمانی قابل توجهی  
و تنها در کتاب »االمامة   اثری از آن نیست که اشاره کردیم در هیچ یک از مصادر معتبر شیعه و اهل سنت نیز  

السیاسة« این داستان اشاره کرده  هر منبع و مصدر دیگری نیز  نقل شده است.  و  و    متاخر از که به  »االمامة 
آن چه که در کتاب »ثمرات االوراق ابن حجة« نقل شده نیز  و از همین کتاب اخذ کرده است.  بودهالسیاسة«  

این که کتاب »ثمرات االوراق« از مولفی کامال   چیزی جز همان نقل »االمامة و السیاسة« نمی باشد.ضمن 
هر جهت ارائه دو    متاخر است و از این جهت نیز فاقد ارزش و اعتبار الزم جهت استنادات تاریخی می باشد.به
 منبع در طرح این شبهه هیچ کمکی به اعتبار و قوت اصل ادعای اسالم ستیزان نمی کند

 آن شدیدا مخدوش است.  اعتبار اسنادیاین داستان، با توجه به این نکات مهم و اساسی در مورد 



قرینه و شاهد و گزارش تقویت کننده ای در سایر مصادر تا (  4 از    ریخی این داستان خیالی هیچ  تا  نیز ندارد 
تقویت کرد.   ماجرااصل    طریق آن بتوان از راه  را  های  همانطور که بر خوانندگان گرامی پوشیده نیست، یکی 

اصل وقوع  آوری قرائن و شواهد مختلف در راستای تقویت  جمع  ،  و غیر تاریخی   تقویت گزارش های تاریخی 
 . نمی توان از چنین داستان افسانه ای دفاع کردیک حادثه می باشد که در اینجا از این طریق نیز  

 اشکاالت متنی افسانه ی ازدواج ارینب و امام حسين )ع(ب( 
نام »ارینب بنت  با جست و جوی فراوان در کتب تراجم و شرح حال  (  1 و انساب، کمترین اثری از فردی به 

از وی در کتب   اثریچنین داستان مهمی هیچ  زنی با چنین اوصافی و  چگونه ممکن است  اسحاق« یافت نشد! 
این در حالیست که در بسیاری از کتب تراجم و انساب نام افرادی که چندان   نباشد؟! تراجم ولو در حد ذکر نام  
نب اتفاقات بسیار  وده اند نیز گاهی به چشم می خورد. شخصیت های مهمی  یا مثال بسیاری از کتب به شرح 

جزئی و غیر مهم در زندگی معاویة بن ابی سفیان و یزید بن معاویة پرداخته اند اما کمترین اشاره ای به چنین  
 زنی و نقش وی در حیات معاویة و یزید نکرده اند. 

در  (  2 ارینب  خیالی  داستان  از  »االمامة والسیاسة«  در بخشی  ارینب کتاب  ابوالدرداء    خواندیم که  به  خطاب 
 چنین می گوید: 

 ...  من برادر زاده تو هستمخداوند تو را مورد عفوش قرار دهد،  گفت:   نب یار 

عموی ارینب است بلکه این اشاره  »برادر زاده« در اینجا آن نیست که ابوالدرداء  مقصود از  دقت داشته باشید که  
یکدیگر را در حکم خواهر و برادر می دانند و    به همان مساله ی مرسوم در بین عرب است که افراد هم قبیله

 همدیگر را برادر و خواهر خطاب می کنند. 

این داستان خیالی،  که    است   حالی مطرح شده ادعا در  این   فتزوجها  )  ارینب »ُقریشی« است بر اساس متن 
  خزرج می باشد! اهل مدینه و از قبیله ی و ابوالدرداء   (رجل من بني عمها یقال له عبد الله بن سالم من قریش 

 ن داستان دروغ خود در این مورد را فراموش کرده یا به کارش خوب وارد نبوده است! ی گویی وضع کننده ی ا
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 م.   2002



از عمو زاده های  ، شوهر ارینب بنت اسحاق، »عبدالله بن سالم«در این داستان خیالی چنین آمده است که  (  3
 : است   ارینب بوده

»عبدالله بن سالم« از ماموران و گماشته های معاویة بن  در بخشی دیگر از این داستان خیالی آمده است که 
 عراق بوده است: ابی سفیان در 

به »عبدالله بن سالم«  هیچ نامی و اثری از فردی موسوم  این در حالیست که با جست و جو در کتب تاریخی  
بسیاری از کتب تاریخی به تفصیل  دقت داشته باشید که  گماشته ی معاویه در عراق باشد نمی یابیم!  که مامور و  

هر دوره در بالد مختلف اسالمی را   از جانب خلفای  ذکر کرده اند اما با این حال هیچ  شخصیت های مامور 
 در آن دوره زمانی نیست! نشانی از فردی موسوم به »عبدالله بن سالم« مامور و گماشته ی معاویه در عراق 

و    معروفآن که این »عبدالله بن سالم« به هیچ وجه نمی تواند آن »عبدالله بن سالم«  نکته ی قابل توجه  
در   »عبدالله بن سالم« صحابیبه این دلیل که مشهور که اهل سنت وی را صحابی رسول خدا می دانند باشد. 

 اصالتا عرب نبوده است: و همچنین  و مقیم مدینه نیز بود  در مدینه از دنیا رفت هـ   43سال 

در  باما اگر   داستان خیالی مذکور  »االمامة والسیاسةه  »عبدالله بن  کتاب  این  که  یابیم  در می  دقت کنیم   »
از ارینب  ابوالدرداء  هنگامی که در بخشی از داستان  هـ نیز بایستی زنده بوده باشد! چرا که   56سالم« در سال 



معاویه و ولی عهد وی معرفی   از  یزید را خلیفه ی پس می کند، بنت اسحاق برای یزید بن معاویه خواستگاری 
 : می کند 

هـ می باشد    56پر واضح است که ماجرای تعیین شدن یزید به عنوان خلیفه ی معاویه مربوط به پس از سال  
این  و این مهم با مراجعه به کتب تاریخ نیز واضح می گردد.  این داستان    »عبدالله بن سالم« مذکوربنا بر  در 

 هـ در مدینه از دنیا رفته است.  43همان »عبدالله بن سالم« مشهور باشد چرا که او در سال خیالی نمی تواند  

یکی از شخصیت های اصلی به  در این داستان خیالی و افسانه ای، »ابوالدرداء«، صحابی پیامبر )ص(،  (  4
حساب می آید به گونه ای که اگر نام وی و عملکردش از این داستان حذف شود چیز زیادی از آن باقی نخواهد  

هـ یعنی قبل از    32ماند.اما جالب است بدانید که بر اساس گزارش های متعدد تاریخی »ابوالدرداء« در سال  
 از دنیا رفته است! ثمان بن عفان معاویه و در دروان حکومت ع  حکومتدوران 

هـ از ارینب بنت اسحاق    56هـ از دنیا رفته، پس از سال   32این صحابی که در سال حال چگونه ممکن است 
 برای یزید بن معاویه خواستگاری کرده باشد؟! 

زارش های تاریخی آن چه که معروف و مشهور می باشد آن است که امام حسین )ع( تا قبل از  بر اساس گ ( 5
ایشان   که  نشده  گزارش  نیز  تاریخ  در  جایی  و  بودند  مدینه  ساکن  کربالء  شهادت  وقایع  از  پس  فاصل  حد 

اما در این  تا قبل از وقایع کربالء به عراق سفر کرده باشند.  و ماجرای صلح امام حسن )ع(   )ع(امیرالمومنین  
داستان خیالی و افسانه ای ادعا شده که امام حسین )ع( در آن زمان در عراق بوده اند که چنین ادعایی هیچ  

 و شک در صحت ماجرا می باشد.  قرینه و شاهد تاریخی دیگری ندارد و همین موجب توقف در قبول آن



 سه طالقه کرده اند:   در یک مجلس در متن داستان ادعا شده، امام حسین )ع( ارینب راآن طور که ( 6

سه طالقه کردن زن در یک مجلس  بر اساس فقه اهل بیت علیهم السالم  حالیست که  این ادعای واهی در  
و بدعت بودن این مساله در کتب فقهی به تفصیل مورد   مشروعیت ندارد و از بدعت های فقهی به شمار می آید 

 . بحث و بررسی قرار گرفته است

و متن همین داستان خیالی و افسانه ای می  نکته ی مهم دیگر عدم سازگاری ادعاهای اسالم ستیزان  (  7
 . باشد 

در هیچ جای این  ارینب زنی هوسباز و زیبا رو بوده است.این در حالیست که  اسالم ستیزان ادعا کرده اند که  
از ادعاهای   این  نمی شود و  یافت  ثابت کند  را  ارینب  بودن  هوسباز  دلیلی که  یا  ای و  نشانه  خیالی  داستان 

 به منظور شاخ و برگ دادن به این افسانه می باشد. اسالم ستیزان  دروغین 

ارینب به وعده و وعید های امام حسین )ع( دل خوش کرد و با ایشان ازدواج  که   داسالم ستیزان ادعا کرده ان
  کرد! این در حالیست که همین داستان خیالی و ساختگی کامال مخالف این ادعای اسالم ستیزان می باشد

بر ارینب  را  درخواست امام حسین )ع( و یزید بن معاویه  ابوالدرداء  و با دقت در متن داستان به خوبی پیداست که  
عرضه کرد و این خود ارینب بود که در نهایت تصمیم قطعی و نهایی را با رضایت تمام و کمال خودش و مشاوره  

 ی ابوالدرداء گرفت. 

امام حسین )ع( به منظور  دال بر آن است که    همین داستان پر اشکال و ساختگینکته ی مهم دیگر آن که  
یزید   و  معاویه  از توطئه ی  ارینب  بن سالم  نجات  به عبدالله  را حفظ کرده و سپس  او  تا  ازدواج کرد  با وی 

 بازگرداند: 

م  ایخدا ز   ی و   که من  ی دانیتو  و  ن  ییبایرا به خاطر مال  در  به عقد خود  برااوردمیاش  را  آن  برا   نی ا  ی .    ی که 
 ...  به عقد خود درآورده ام حالل گردانم شوهرش  

 دست به تحریف و دروغ زده اند.  به هر جهت اسالم ستیزان در همین مورد نیز مانند سایر موارد

به چنین داستانی برای  نه یزید بن معاویه و نه سایر طرفداران یزید و بنی امیه و نواصب در طول تاریخ هرگز ( 8
استدالل نکرده اند.بدیهی است که اگر چنین ماجرایی واقعیت می داشت دستاویز خوبی  نقد امام حسین )ع( 



اتفاقی را دست مایه ی هجمه علیه    به دروغ و تحریف به سبک اسالم ستیزان، چنینبرای امویان می شد تا  
 کرده و به تخریب شخصیت ایشان بپردازند. امام حسین )ع(  

این رخداد را عامل اصلی یا یکی از عوامل اصلی بروز حوادث  همچنین برخی از اسالم ستیزان سعی می کنند تا  
ه ای ولو کوچک و جزئی  اشار جلوه دهند حال آن که اگر چنین داستانی واقعیت می داشت باید حداقل   کربال 

از طرفین  در     به این ماجرا می شد ولی حتی یک مورد نیز در گزارش های تاریخی مکالمات و روایات منقول 
از علل فرعی بروز حوادث و وقایع عاشوراء و  این داستان افسانه ای و خیالی  نداریم که   حتی به عنوان علتی 

عدم بیعت با یزید بن معاویه  در حالی که در گزارش ها و روایات مشهور و معتبر تاریخی،  معرفی شده باشد.  کربال 
عاشوراء  بروز حوادث کربالء و   امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بدعت های یزید از انگیزه های اصلیو 

   دانسته شده است. 

 نتيجه 
از این جهت  در پایین ترین درجات قرار دارد و    مصدر ذکر شدهقوت  داستان خیالی ارینب از جهت اسنادی و  (  1

 الزم جهت استدالل می باشد.  فاقد ارزش و اعتبار

قطعیات تاریخی دارد که  این داستان از جهت متنی اشکاالت اساسی و فراوان و ناسازگاری های فراوانی با ( 2
 منجر به اطمینان ما از ساختگی و دروغ بودن آن می شود. 

ادعاهایی را از جانب خود به متن داستان  و  همین داستان ساختگی را نیز تحریف کرده انداسالم ستیزان  (  3
 اضافه کرده اند. 

 (افق )   وميت های جنبش مصافقرق و فدیان،  ا دتهيه شده در واح
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