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 نهضی  در آفرينیي نقش و زينب)س( حضرت حیات مستند يرسرب رسی

 عالمي علیرضا سید ؛حسیني

 هفات  قار  از پايش منااب  اساس حسيني)بر نهضت در آفرينينقش و )س(زينب حضرت حيات مستند ررسيب

 هجری(

 حلی عالمه و طوسی شیخ هایجشنواره در برگزیده مقاله

 اسالم تاريخ در برجسته و تأثيرگذار بانويي عنوا به )ع(علي بنت زينب شخصيت به مستند صورت به نوشتار اين

 زنادگاني مختلا  زواياای باه ساني و شايعه معاصر محققا  اهتمام و توجه است. پرداخته كربال نهضت ويژه به

 زينب كتاب به توا مي شيعيا  متأخر تأليفات از است، آورده گرد را توجهي قابل هایپژوهش)س(زينب حضرت

 كاربال بطلا  ما  ساههر  خا  عباسقلي ینوشته كبری زينب حضرت التواريخ ناسخ النقدی، جعفر تألي  الكبری

 الزينبيه، الخصائص الصفار  حسن از العظيم  المرأة القرشي، شري  باقر اثر زينب  السيدة مغني   محمدجواد تألي 

 العقيلا  سايداههل، عبادالعزيز اثار علاي بنت زينب تحقيقات هاسني از كرد. اشاره الجزائری، نورالدين ینوشته

 بنت عايشه از كربالبطل  اهزهری، الشرباصي احمد اثر الرسول، حفيدة المصری، محمد فهمي احمد تألي  الطاهرة

 تاوا مي را محمادعلي موسي تألي  زينب السيدة شلبي  احمد علي نوشته زينب، الفداء بطل  الزهرا ابن  الشاطي 

 طولاو  بان محماد (309السخاوی)م عبدالرحمن بن محمد چو  كساني توسط رساهتي ه  ترپيش البته برد. نام

 .است آمده در نگارش به (399م)سيوطي الدين جالل و  (359الدمشقي)م

 باشاد،مي شايعه متأخرتر مناب  از استفاده است مشهود سنت اهل معاصر و پسيني هایپژوهش یزمينه در آنچه

 اسات گفتني ندارد. وجود گزارشي آ  خصوص در سنت اهل مناب  در كه حضرت آ  زندگاني از مقاطعي ويژهبه

 و تشاابه از دارد وجاود شيعه و سنت اهل مناب  در)س(كبری زينب زندگاني تاريخ درخصوص آنچه هفت  قر  تا

 اهال منااب  در را آنچه توا مي تغييراتي اندك با كه ایگونه به است برخوردار زيادی محتوايي و حجمي تناسب

 حضارت زنادگاني خصوص در هاييگزارش آ  از پس اما بالعكس، و يافت ه  شيعه مناب  در دارد وجود سنت

 در هااگزارش اين آنكه جالب نداشت. وجود شيعي مناب  در هفت  قر  تا كه شد پديدار شيعه كتب در )س(زينب

 است. يافته انعكاس اندپرداخته)س(كبری زينب شخصيت به كه سني معاصر پژوهشگرا  تأليفات
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 طوساي، فياد،م :نظيار شايعه مؤلفاا   متقدم و اول دست مناب  بر اعتماد و تكيه با شده سعي حاضر پژوهش در

 ديگر، هایشخصيت برخي  و طيفور، ابن طبری، سعد، ابن بالذری، :نظير سني مؤلفا  و طاووس بن سيد طبرسي،

 .گيرد قرار كاوش مورد عاشورا نهضت در (ع)علي بنت زينب نقش و شخصيت زندگاني، هفت ، قر  تا

 )س(علي بنت زينب    -9

 لقب ترينمعروف است [9]حسن ام و كلثوم ام ايشا  كنيه )س(زهرا فاطمه و ابيطالب)ع( بن علي دختر )س(زينب

 آل عاباده و عالماه كاملاه، عارفه، [9]هاش ، بنيعقيل  [2] ،العقيل الصغری، الصديق  چو : القابي است، الكبری او

 اسات نساب ترينري شا دارای نساب نظر از علي)ع( بنت زينب گفت توا مي [4]اند.داده نسبت وی به را علي

 است. حسين)ع( و حسن)ع( خواهر و )س(زهرا و علي)ع( فرزند و خدا)ص( رسول نوه چراكه

 والدت زمان  -1-1

 برخي ندارد. وجود متقدم مناب  در مستندی گزارش كلثوم ام خواهرش مانند گرامي آ  وهدت زما  خصوص در

 را هجاری نه  سال رمضا  و شش  سال شعبا  و ریهج ياشش  پنج  سال اهولي جمادی پنج   متأخر تأليفات

 رحلات از قبال ساال پان  كباری س()زيناب كاه گويدمي الزينبيه رساله در سيوطي [5].اندبرشمرده وی برای

 سني نظر از )س(زينب آيا كه شده سوال اين ايجاد باعث ايشا  وهدت تاريخ در ابهام [6]آمد. دنيا به پيامبر)ص(

 خير؟ يا است )س(زهرا فاطمه بزرگ دختر

 سنی علمای دیدگاه-1-1-1

 دختارا  از كادامي  اينكاه خصوص در و اندنكرده ذكر را ايشا  تولد سال سنت اهل شناسا  نسب و مورخا 

 ناام ايشاا  از تعادادی اسات گفتناي اند،نكرده نظر اظهار صريح صورت به اندبوده تربزرگ )س(زهرا حضرت

 حضارت فرزندا  نام بندی ترتيب اين رسدمي نظر به كه اندشده متذكر كلثوم ام نام از بعد را )س(زينب حضرت

 ابان مانناد او از پاس ديگراناي و [7]باشد گرفته صورت (290سعد)م ابن الكبری الطبقات در بار اول )س(زهرا

 آ   اهصااب  در (252م)عسقالني حجر ابن و اسدالغاب  در (690م)اثير ابن  استيعاب، در (469)م قرطبي عبدالبر

 و [3]المعارف در (222قتيبه)م ابن [2]اهشراف و التنبيه در مسعودی ديگر سوی از .اندكرده نقل هيئت هما  با را

 مطالب در (562الشافعي)م [99]المنتظ ، در (537الجوزی)م ابن و [90]العرب انساب جمهرة در (456)م حزم ابن

 غاهالبال نها  شرح در (656م)الحديد ابي ابن و  [99]الخواص تذكرة در (654الجوزی)م بن سبط و [92]السؤول
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 جوزی ابن [95]دارند.مي مقدم را )س(زينب حال شرح و معرفي ،)س(زهرا حضرت فرزندا  معرفي هنگام [94]

 از غير رسدمي نظر به [96]است، )س(زهرا فرزند چهارمين كلثوم ام و سومين )س(زينب هك كندمي تصريح حتي

 حضرت دخترا  از كدامي   كه باشد مه  اين بيانگر كه مشهودی نظر اظهار سني متقدم علمای بين در مورد اين

 اسات مشهود اينا  بين در سردرگمي و آشفتگي ایگونه حتي ندارد  وجود ت،اس تربزرگ سني نظر از )س(زهرا

 را كلثوم ما نام )س(زهرا حضرت فرزندا  معرفي هنگام در آنكه وجود با الكبری الطبقات در سعد ابن مثال برای

 ايان دارد،مي دممق كلثوم ام بر را )س(كبری زينب نام علي)ع( فرزندا  بيا  در كتاب هما  در ولي داردمي مقدم

 را هااآ  ساني ترتياب )س(زهرا حضرت دخترا  اسامي بيا  هنگام در اينا  كه است آ  دهنده نشا  دوگانگي

 اند.نرسيده خاصي نتيجه به اندهبود تربزرگ كدامي  اينكه در اصوهً يا نكرده لحاظ

 شیعه علمای دیدگاه-1-1-2

 [97]اند.داشته مقدم را )س(زينب نام )س(زهرا حضرت فرزندا  معرفي هنگام عموماَ شيعه دانشمندا 

 داده رخ ايشا  زندگاني و حيات طول در علي)ع( امام دخترا  بين اسمي هایشباهت جهت به مكرری هایابهام

 است. كرده مواجه مشكل با ايشا  زندگي رخدادهای ثبت در را نگارا تاريخ كه ایگونهبه است

 دختارا  گاذارینام از ترینروش تصوير الزينبيات اخبار كتاب در پيشرو شناسا  نسب از يكي  (277العبيدلي)م

 ناامي است بوده )س(زينب نيز )س(زهرا حضرت دوم دختر نام كه تاس معتقد او دهدمي ارائه )س(زهرا حضرت

 [92]كلثوم. ام اشخاله به شباهتش خاطر به )س(خدا رسول و كرد انتخاب وی برای خود )س(فاطمه حضرت كه

 ديگر دختر را الصغری )س(زينب و خواندمي الوسطي )س(زينب را كلثوم ام العبيدلي [93]نهاد. كلثوم ام را او كنيه

 )س(زيناب را )س(زهارا حضارت دوم دختر مفيد شيخ  [20]كرد. ازدواج عقيل بن محمد با كه داندمي ي)ع(عل

 محسان سايد [29].خوانادمي كبری كلثوم ام  را همو مسعودی كندمي قلمداد كلثوم ام را اشيهكن و ناميده صغری

 جما  مساعودی و مفيد شيخ هایگزارش بين توا مي كه است مدعي  طالبابي آل كتاب و الشيعه اعيا  در امين

 ام و كباری )س(زيناب باه نسابت شده خطاب صغری )س(زينب  )س(زهرا حضرت دوم دختر وی بيا  به كرد،

 متقادم شناساا  نسب از الزبيری [22]شده زاده ولدی ام از كه صغری كلثوم ام نسبت به شده خوانده كبری كلثوم

 [29]است. داده الكبری لقب را كلثوم ام قريش، نسب كتاب در نيز
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 و [25]ارشااد در مفياد شيخ جمله از [24]اند.دانسته زهرا حضرت بزرگ دختر را )س(بزين شيعه علمای بيشتر

 كلثاوم ام و كنندمي خطاب الكبری را او [27]الوری اعالم در طبرسي و [26]الغمه كش  در اربلي او از تبعيت به

 باوده تاربزرگ دختر )س(زينب كه دهدمي گواهي امر اين به نيز شواهد و قراين اند.دانسته صغری )س(زينب را

 است.

 شواهد و قراین -1-1-3

 نيسات )س(زهرا حضرت دختر اولين )س(زينب كه باشد امر اين دهندهنشا  كه مستندی تاريخي گزارش اوهً -

 ندارد. وجود سني و شيعه مؤرخا  نزد

 گر گرفت، صورت (ص) اكرم رسول توسط  )س(فاطمه فرزندا  نخستين حسين)ع( و حسن)ع( گذارینام ثانياً -

 وجاود (ص)خدا رسول توسط )س(زهرا حضرت دختر اولين گذارینام خصوص در گزارشي متقدم مناب  در چه

 منااب  برخي كه گونههما  باشد، گرفته صورت ايشا  توسط گذارینام كه است محتمل بسيار وجود اين با ندارد

 [22]كارد. انتخااب اشناوه برای را )س(زينب دخترش ترينبزرگ نام خدا)ص( رسول كه اندشده مدعي متأخر

 دختارش تارينبزرگ نام باشد هايشنوه برای دخترانش اسامي تخابان  درصدد پيامبر)ص( اگر كه است طبيعي

 حضارت آ  ساني بزرگي بر ایقرينه خود )س(زينب نام وجود ترتيب بدين بگيرد. نظر در اشنوه اولين برای را

 نام مناسبتي هيچ بدو  )ص(اهللرسول اآي كه آيدمي وجود به ترديد اين كلثوم ام پنداشتن بزرگ صورت در است،

 ياا علاي)ع( ساوی از گاذارینام اگار ديگار سوی از گذارد؟مي اشنوه ترينبزرگ بر را دخترش ترينكوچ 

 است. باقي خود قوت به فوق استدهل نيز باشد گرفته صورت )س(زهرا حضرت

  راآ  دليال و پنداشاته تاربزرگ دختار را كلثاوم ام [23]شيعه، مشهور برخالف شيعه معاصر مؤرخا  از يكي -

 دربا جنا  از بعد هجری دوم سال متوفي عفا  بن عثما  همسر و )س(زهرا حضرت خواهر با كلثوم ام همنامي

 هماين كارده قلمداد دوم سال در رحلتش از پس وی ياد داشتننگه زنده را او گذارینام اين دليل و است دانسته

 گاذارینام .اسات مادعي )س(زهارا حضارت فرزناد دوماين برای )س(زينب نام انتخاب يهتوج در گرپژوهش

 ادنيا باه (ص)اهللرساول بنات )س(زيناب اشخالاه فوت با همزما  وی كه بوده دليل بدا  بعدها ه  )س(زينب

 [90]آمد.
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 [99]هجاری نه  سال در بلكه هجری دوم سال در نه  كلثوم ام كه چرا نيست، موجه تاريخي نظر از استدهل اين

 تناسبي هيچ توا نمي منظر اين از لذا [92]رفت. دنيا از هجری هشت  سال در او از پيش )س(زينب و كرد رحلت

 كرد. برقرار فرزندانش گذارینام با )س( زهرا حضرت  خواهرا درگذشت بين

 زمااني نظار ايان اسات )س(زيناب  برای نيس و شيعه كتب در [99]الكبری لقب تكرار ديگر، قراين از يكي -

 كلثاوم ام دليال همين به است. بوده )س(بزين نيز كلثوم ام خواهرش نام هاگزارش برخي طبق كه شودمي تقويت

 اند.خوانده ه [95]الصغری زينب)س( گاه و[94]الوسطي زينب)س( را

 كبری)س( زينب شخصيتي ويژگيهای-2

 و علا  دانايي، مورد در سجاد)ع( امام از ایجمله در (س)كبری ينبز  شخصيتي ويژگيهای و فضائل از ایگوشه

 فرمود: را جمله اين و كرد زينب)س( اشعمه به رو كوفه مردم جم  در ايشا  است، يافته انعكاس ايشا  معرفت

 خردمناد و معلا  بدو  دانشمند الحمدهلل، اشم عمّه، اى مُفَهَّمَ   غَيرَ فَهِمَ ٌ وَ مُعَلَّمَ  غَيرَ عالِمَ ٌ اللّهِ بِحَمدِ اَنْتِ ياعم ،

 [96]باشي.مي آموزگار و استاد بدو 

 رساول رحلات از پاس را مديناه مسجد در مادرش ماندگار خطبه خردسالي سنين در كه است شخصيتي زينب

 مقاتال در اصافهاني الفارج ابي است. كرده روايت آيندگا  برای ژرفش معارف و عالي مضامين آ  با خدا)ص(

 فاطماه)س( كالم قرآ ، برجسته مفسر و خدا)ص( رسول قدرگرا  صحابي عباس بن عبداهلل كه گويدمي الطالبيين

 عاقل]عقيلتنا عنوا  با او  از كبری زينب جايگاه بيا  مقام در عباس ابن كندمي نقل وی زبا  از را فدك مورد در

 [97].كندمي ياد [ما دانای و

 هماا  در كه است رسيده ما به كبری)س( زينب طريق از تنها زهرا)س( حضرت دعاهای و هامناجات از برخي

 حكايات زينب)س( سرشار ذهن حضور و ذكاوت هوش، از موارد اين [92]است. سهرده ذهن به خردسالي سنين

 و حساين)ع( و حسان)ع( برادرانش و علي)ع( پدرش[93]زهرا)س(، مادرش خدا)ص(، رسول جدش از او دارد.

 روايات ايشاا  از نياز تابعين و صحابه از برخي و است. كرده نقل روايت عميس، بنت اسماء نظير صحابه برخي

 [40]اند.كرده نقل
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http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn33
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn34
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn35
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn36
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn37
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn38
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn39
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn40


6 

 

 اذهاا  در تاا گردياد باعاث نموناه بانويي عنوا  به علمي و اخالقي هایجنبه در او شخصيتي بارز هایويژگي

 اميار از خواساتمي كاه هنگاامي برجساته عال  البصری حسن شود، ياد بزرگي به او از تاريخ طول در عمومي

 [49]است. گفته چنينينا زينب)س( ابو زينب)س(  ابو قال گفت:مي كند نقل حديثي )ع( علي مؤمنا 

 ،جعفار بان عباداهلل همسارش شاهرت حسان و عظمت وجود با كه است اين او شخصيت جاللت از ديگر نشانه

 شهرت  كه عرب عرف بخالف [42]گشتند، الزينبي به معروف تاريخ طول در ايشا  اعقاب و زينب)س( فرزندا 

 .باشد مباهات و فخر مايه مادر به انتساب كه جايي در مگر است درپ به انتساب

 69 ساال  محارم در اساارتش زماا  در باود، برخوردار ایالعاده فوق فصاحت و سخنوری از كبری)س( زينب

 فصااحت خصاوص در شانيدمي را او ساخنا  كاه ایشنونده كردمي سخنراني كوفيا  برای كوفه در كه هنگامي

 ابيطالب)ع( بن علي اميرالمومنين لسا  علي تنطق كأنها منها افصح قط خفرة اهلل و ار ل  گويد:يم چنين گفتارش

 ابان علاي اميرمومنا  زبا  از گويا باشد او از سخنورتر و گوياتر كه نديدم را حيا و شرم با زني هرگز قس  بخدا

 [49]گويد.مي سخن ابيطالب)ع(

 و ساجاع  هاذه گفات: چناين اطرافياانش به شد درمانده زينب)س( كوبنده و شيوا بيا  مقابل در زياد ابن وقتي

 جاا  باه سوگند گويدمي سخن كلمات[ اوزا  سج ]رعايت با بسيار ز  اين سجاعاً، شاعراً ابوك كا  لقد لعمری

 [44]بود. پردازقافيه و گوسج  سخت شاعری ه  او پدر كه خودم

 [45]است. كرده ذكر بليغ سخن عنوا به را حضرت آ  كالم بخش دو در النساء بالغات كتاب مؤل  طيفور ابن

 باا مواجهاه در او زدني مثال صبر بود برخوردار انساني و معنوی بلند مقامات از كبری)س( زينب هاناي بر عالوه

 اباعباداهلل حضارت تاا شاده  باعاث اسالمي هایارزش از پاسداری در او نظيرك  توانايي و درايت و مشكالت

 [46].دهد قرار خود وصي عاشورا جريا  از پس را او (ع)الحسين

 آ  باا و شادم وارد عساكری)ع( حسان اماام خواهر خاتو  حكيمه بر 262 سال در گويد:مي ابراهي  بن احمد

 كناي  اقتادا او به بايستي كه را كسي نام او و پرسيدم اشعقيده به راج  او از و گفت  سخن پرده پشت از محترمه

 را خبارش ياا ايادكرده مشااهده را او آيا شما فدای جان  كردم عرض من برد، را زما )ع ( امام نام و گفت باز

 فرزناد آ  گفات  اسات، كرده اخبار مادرش برای عسكری)ع([ حسن محمد]امام ابو و است خبر گفت ايد،شنيده

 آياا گفات  محماد)ع( ابو مادر _اشجده به گفت كند رجوع كسي چه به شيعه گفت  است، مستور گفت: كجاست
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 خاواهر كه است علي)ع( بن حسين به اقتدای باب از اين فرمود است ز  سوی به او وصيت كهكسي به كني  اقتدا

 صاادر حساين)ع( بان علاي یناحياه از علاوم از آنچه و بود داده قرار خود وصي ظاهر در را زينب)س( خود

 [47]بماند. مستور حسين)ع([ بن او]علي آنكه برای شدمي داده نسبت زينب به گرديدمي

 دارامانات او و باوده (س)كبری زينب به موكول وصايت امر (ع)حسين امام از پس كه است آ  مؤيد روايت اين 

 نمود سجاد)ع( امام جا  قصد زياد ابن كه وقتي لذا است، بوده سجاد)ع( امام مقدس وجود حفظ در كوشا و اسرار

 هااييخو  زيااد پسر ای معه، فقتلني قتلته ا ف دمائنا من حسب  زياد، گفت:يابن چنين و كرد زياد ابن به رو او

 قتال از زيااد ابان ترتيب بدين بكش، او با ه  مرا بكشي را او خواهيمي اگر باشد بسنده برايت ريختي ما از كه

 [42].كرد نظرصرف  سجاد)ع( امام

 در او منطقاي و سنجيده سخنا  وافر، دانش و وسي  عل  بردباری، و صبر عقل، وزانت فداكاری، ايثار، مجموع در

 شخصيت ي  چهره او از است، آمده وارد او به كه جانكاهي هایست  و مظلوميت آ  با توأم حساس هایفرصت

 بادو  كاه هااييويژگي نماوده، ترسي  اذها  و قلوب در توانا سخنورِ و باكبي جهادگرِ شجاع، آورِ رزم نظير،بي

 است. مشهود اسالم تاريخ در او تأثيرگذاری كه شخصيتي ساخت بارز شخصيتي او از اغراق

 مادر: حیات در زینب)س(-2-1

 او نيسات. دسات در چنداني مستند اطالعات مادرش حيات دورا  در زينب)س( حضرت زندگاني خصوص در

 و رفت محل كه يستز ایخانه در او بودند، كساء اهل  از آ  اعضای تمام كه كرد هریس ایخانواده در را كودكي

 در زيناب)س( باود. خداوناد كالم و وحي كنندهدريافت و خداوند رسا پيام عنوا  به بزرگوارش جد روزانه آمد

 و بودناد بهشت جوانا  ورسر كه داشت برادراني و بود العالمين النساء سيدة كه يافت پرورش مادری پرمهر داما 

 هاایويژگي كناار در تربيتاي محايط اين تأثيرات بود خدا)ص( رسول يافته تربيت كه كردمي تربيت را او پدری

 زيناب درخشاا  زنادگاني و حياات سرتاسار بار ارجمنادی پيامدهای و نتاي  اش،ذاتي و شخصيتي همتایبي

 مساجد در )س( زهارا مادرش مه  و بلند خطبه ويشخ سرشار هوش با خردسالي در او است، داشته كبری)س(

 را خطباه اين عباس ابن است. كرده روايت آيندگا  برای و سهرد، ياد به را يافته شهرت فدكيه خطبه به كه مدينه

 دهئال در طباری  [43]كناد.مي خطااب ماا( دانای و عاقل عقيلتنا) را بزرگوار آ  و كندمي گزارش او زبا  از

 اين تمام [52]البالغه نه  شرح در الحديد ابي ابن و [59]فدك و السقيفه در الجوهری و طريق سه به [50]اهمام 
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http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn50
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 گازارش  (ع)علاي بنات (س)زينب زبا  از اآنر از فرازهايي  طريق سه از الشراي  علل در صدوق شيخ و خطبه

 حاضار مدينه مسجد در  خطبه ايراد هنگام در كه نيز عايشه طريق از كامل صورتبه خطبه اين [59].است كرده

 [54].است شده روايت بوده

 كرده.نمي تجاوز سال پن  از عمرشا  ثرحداك زما  اين در كه زينب)س( حضرت توسط خطبه اين كامل گزارش

 اسات، باوده برخاوردار زياادی بسايار ذهن حضور و درايت فراست، هوش، از او كه است مه  اين دهنده نشا 

 زهارا زنادگي حسااس مراحل و هاسختي در بود  خردسال وجود با وی كه است امر اين دهندهنشا  گونههمين

 داشاته تأثيرگاذار حضوری اسالم تاريخ مه  حوادث در بعدها كه گونه هما داشته حضور مادرش كنار در )س(

 [56]اسات. دسات در اسالم)ص( پيامبر از صحابه از برخي و [55]مادرش)س( طريق از نيز رواياتي او از است.

 ابايابن ياا ان  اما لعلي،(ص)اهللرسول قال »د دهمي بهشت وعده شيعيانش و (ع)علي به (ص)پيامبر  كه روايتي

 بنات زينب)س( زبا  از سني و شيعه مختل  مناب  در بارها هاييتفاوت با روايت اين «الجن  في شيعت  و طالب

 راوی كاه شاده نقل روايتي پيامبر)ص( از مستقي  صورتبه نيز شيعي مناب  در  [57] است: شده گزارش علي)ع(

 كاردهمي زمزماه پياامبر)ص( قبار كنار در مادرش كه را شعاریا او گونههمين[52]است. زينب)س( حضرت آ 

 [53]است. كرده گزارش

 حسين)ع(: امام قيام تا مادر شهادت از زينب)س(-2-2

 قابال گازارش حساين)ع( اماام قيام تا مادرشا  شهادت زما  مدت در زينب)س( حضرت حيات خصوص در

 عباداهلل، كارد. ازدواج جعفار بان عباداهلل عماويش پسار باا جواني در زينب)س( حضرت ندارد. وجود توجهي

 در او  [60]آمد، دنيابه داشتند رحضو حبشه در سعمي بنت اسماء مادرش و  ابيطالب بن جعفر پدرش كههنگامي

 بيعات پيامبر)ص( با كودكي در كه بودند انيكس معدود از عباس ابن عبداهلل و (ع)حسين امام ،(ع)حسن امام كنار

 آنچاه دليال باه او [62]اسات. كرده نقل وی طريق از خدا)ص(رسول از حديث 29 حنبل بن احمد [69]كردند.

 گردياد. برخاوردار خاوبي بسيار مالي توانايي و ثروت از بعدها است شده خوانده وی حق در پيامبر)ص( دعای

 در بخشش و سخاوت دليل به وی [69]شد.نمي پيدا عرب بين در او از سخاوتمندتر گويد:مي استيعاب در قرطبي

 حضارت جعفار بان عباداهلل ماالي توانايي به توجه با رسدمي نظر به [64]گشت. معروف جواد به مسلمانا  بين

 اميار خالفات زماا  در (س)زينب  .است بوده برخوردار مرفهي زندگي از مدينه شهر در  او خانه در زينب)س(
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http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn63
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn64
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 از خليفاه فرزند عنوا به (س)زينب كه است طبيعي .كردمي زندگي كوفه شهر در همسرش همراه (ع)علي مؤمنا 

 باي شخصايتي هاایويژگي كنار در كه چرا گيرد  قرار جهتو مورد مدينه از بيشتر كوفه در علمي و اجتماعي نظر

 او شخصاي زنادگي در نزديا  از و كارده درك را حضرت آ  ،(ص)پيامبر ینوه عنوا  به  (س)زينب  ،بديلش

 عنوا باه كوفاه مردم برای هاويژگي  اين داشته، مستقي   آشنايي وی كتاب و (ص)پيامبر سنت به و داشته حضور

 بود. رخوردارب زيادی هایجذابيت از ستأسي تازه شهر ي 

 از وی باود سهاه امرای از صفين جن  در و بود علي)ع( به افراد تريننزدي  از هميشه زينب)س( همسر عبداهلل

 دست به راعلي)ع( قاتل مرادی ملج  ابن و [65]داشت حضور نج  در مؤمنا  امير شبانه دفن در كه بود كساني

 باود هماو درخواست به بود برخوردار بسياری احترام از حسين)ع( امام و حسن)ع( امام نزد او كرد قصاص خود

 باا برخورد از خدا)ص(، رسول خانه در )ع( حسن امام نمود  دفن از اميهبني ممانعت ماجرای در حسين امام كه

 پادر شاهادت از پاس زيناب)س( حضارت [66]نماود. دفان بقيا  در را حسن)ع( امام و شد منصرف اميه بني

 كرد. مكا  نقل مدينه به كوفه از عاويه،م با حسن)ع( امام صلح و علي)ع( امام بزرگوارش

 كربال جریان  و زینب)س( حضرت -3

 حضارت زنادگاني خصاوص در  ساني و شيعه مناب  در موجود هایگزارش و مستندات بيشترين گفت توا مي

 متقادم منااب  در هاگزارش اين یعمده است جريا  اين در او بديلبي نقش و كربال نهضت به مربوط (س)زينب

 بسيار موارد برخي در و گريخته و جسته شيعي، مناب  و طبری تاريخ اهشراف، انساب الكبری، طبقات نظير يسن

 هااگزارش ايان خالل از كربال نهضت در (س)زينب حضرت عملكرد و نقش استخراج  وجود اين با است كوتاه

 است. پذير امكا 

 حسینی نهضت در  كبری)س( زینب از گزارش اولین -3-1

 خزيميه در حسين)ع( امام اقامت هنگام در زينب)س( حضرت مورد در گزارش نخستين تاريخي، متقدم مناب  در

 و آماد وی نازد زيناب)س( آنجاا در حضرت اقامت روز دومين در است. كوفه سوی به مكه از حركت مسير در

 در خاود باا و رفت  و بير خيمه از گفت شنيدی؟ چه فرمود حسين)ع( شنيدم، عجيب ندايي دوش برادر ای گفت

 شنيدم: چنين اين هاتفي آواز ناگاه كه بودم تفكر

 بعدی الشهدا علي يبكي من و - بجهد فاحتفلي عين يا أه

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn65
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn66
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 وعدی انجاز الي بمقدار -  المنايا يسوقه   قوم علي

 گريست؟ خواهد شهداء بر من از پس كسي چه شو، آماده گريه برای كوشش و جديت با ديده ای

 راند.مي پيش به مقدر ایوعده انجام برای را آنها اجل كه يقوم بر

 [67].شد خواهد هما  است خداوند تقدير چه هر :فرمود  حسين)ع( امام

 عاشورا شب و زینب)س( حضرت -3-2

 دسات در زيناب)س( از خباری عاشاورا شاب تا كربال به بيت)ع( اهل رسيد  از پس تاريخي، متقدم مناب  در

 و بود كرده تكيه خود شمشير بر خيمه در حسين)ع( داشتند حمله قصد سعد ابن لشكريا  كه شب اين در نيست،

 يا :كرد بيدار خواب از را او (س)زينب ارجمندش خواهر دایص بود شده مستولي او بر  خواب لختي كه حالي در

 از چاو  (ع)حساين شانوی،نمي شود،مي نزدي  كه را صداها اين آيا برادر اقتربت، قد اهصوات تسم  اما اخي

 باه (س)زيناب .آييمي ما نزد به تو :گفت من به  كه ديدم خواب در را خدا)ص( رسول فرمود: شد، ربيدا خواب

 رحما  اساكني ، أخيّاه ياا الويل ل  ليس گفت، او به (ع)حسين من، بر وای ويلتا، يا :گفت و زد خود صورت

 [62] .كند رحمت را تو رحما  خدای باش آرام خواهرم ای باد دور تو از وای الرحمن 

 خواند:مي مضمو  اين با اشعاری خود خيمه در پدرم فرمايد:مي چنين شب اين خصوص در سجاد)ع( امام

 اهصيل و باهشراق ل  ك  -خليل من ل  افِ دهر يا

 بالبديل يقن  ه الدهر و -قتيل طالب او صاحب  من

 [63]السبيل سال  حي كل و– الجليل الي اهمر انما و

 شویمي شامگاه و صبحگاه چقدر _هستي دوستي بد كه تو بر اُف روزگار ای

 نيست عوض قبول به حاضر روزگار و -دهيمي كشتنبه را خواهانت و دوستا  از

 رود. مي بروم[ بايد من كه مرگ]راهي راه به ایزنده هر و _است بزرگ خدای دست به امور همه همانا

 اشاكان  دانسات  را مقصاودش و شدم متوجه من خواند بار سه دو حضرت را عرش اين فرمايد:مي سجاد)ع( امام

 را جمالت آ  نيز زينب)س( امعمه است. شده نازل بال كه دانست  ندادم، دست از را خود آرامش ولي شد جاری

 ريشاا پ و سراساميه و برخاست خود جای از و دارد باز را خود نتوانست القلب، رقيق و بود ز  چو  بود شنيده

 أخي الحسن و أبي علي و أمي فاطمه ماتت اليوم، الحياة أعدمني الموت ليت واثكاله، گفت: و رفت حسين)ع( نزد

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn67
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn68
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn69
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 حسان)ع( ياا پادرم علاي)ع( يا فاطمه)س( مادرم كه روز آ  كاش من عزای ای الباقي  ثمال الماضي خليف  يا

 حساين)ع( .من خل  پناهگاه ای و من گذشتگا  یهماندباقي ای بود. رسيده پايا  به عمرم يافت، وفات برادرم

 [70]نبرد را تو صبر و بردباری شيطا  خواهرم فرمود: و افكند نظری زينب)س( به

 و پادر عيناه، ترقرتت و غصّته، فردّ فداك، نفسي استقتلت عبداهلل)ع(، ابا يا امي و انت بابي داد: جواب زينب)س(

 از پار چشامانش و ماند و كرد گير گلويش در سخن و شدني؟ كشته انتظار در عبداهلل)ع( ابا ای قربانت به مادرم

 مان بار وای نفسي علي أشدُّ و لقلبي، أقرح فذل  اغتصاباً نفس  أفتغصب ويلتي، يا گفت: زينب)س( شد. اش 

 [79].است گرانتر جان  بر  و كندمي دارجريحه بيشتر مرا قلب اين و كشانندمي زور به ترا

 او صاورت بار آب و ايساتاد او بالين بر حسين)ع( افتاد. زمين بر بيهوش و كرد چاك گريبا  و زد خود چهره بر

 زماين اهال كاه بادا  و بخاواه خااطر تسلي او از و باش داشته نظر در را خدا كرد: خطاب چنين او به و پاشيد

 خود قدرت به را زمين  كه خداوندی ذات زجبه رسدمي هالكت به چيز همه مانندنمي ه  آسما  اهل و ميرندمي

 [72].نشاند من پيش و آورد من نزد را او شهادتش، از پس وی به هاييتوصيه از بعد و.... آفريده

 [79]كرد.مي پرستاری بودم بيمار كه من از زينب)س( امعمه شب اين در فرمايد:مي سجاد)ع( حضرت

 عاشورا روز و س(زينب)س() حضرت -9-9

 بالين بر زينب)س( شد  حاضر دارد حضور آ  در زينب)س( حضرت عاشورا روز در كه مستندی وقاي  از يكي

 جاا  هنگاام حساين)ع( امام كه وقتي مسل  بن حميد گزارش بنابر است. شهادتش هنگام اكبر)ع( علي حضرت

 باه نسابت بكشاد رسانيد قتل به را تو كه را ميقو خداوند پسرم فرمود: شد حاضر بالينش، بر اكبر)ع( علي داد 

 از گويادمي راوی باد، دنيا بر اُف تو از بعد دادند خرج به جسارت چقدر خدا)ص( رسول حرمت شكستن و خدا

 ای أخيّااه، بن يا و ياأخيّاه زد:مي بان  و آمدمي ميدا  سوی به عجله با كه طال  خورشيد چو  ديدم را زني دور

 رساول ابن  فاطم  ابن  زينب)س( هذه گفتند: پرسيدم، ز  آ  از گويد:مي مسل  بن حميد ام.زاده دربرا ای برادرم

 بيادها فأخذها الحسين فجاءها عليه اكبّت حتي فجأت خداست، رسول دختر فاطمه)س( دختر زينب او اهلل)ص( 

 اينكاه تاا اناداخت پيكار روی بار را خاود رساانيد اكبر( علي )به را خود زينب)س( چو  الفسطاط  الي فردّها

 [74]برد. گاه خيمه سوی به و گرفت را او دست و آمد حسين)ع(

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn70
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn71
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn72
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn73
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn74
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 در قتلگاه در حسين)ع( امام كه است زماني شده نقل مناب  كبری)س(در زينب از روز اين در كه ديگری گزارش

 بارای [75]كنادمي معرفاي حسان بن عبداهلل را او اهرشاد در مفيد شيخ كه بيت)ع( اهل از پسری افتاد محاصره

 فرماود: زيناب)س( باه ها  حساين)ع( برود جلو نگذارد كه كرد سعي كبری)س( زينب آمد او سوی به حمايت

 كوفياا  از يكي ايستاد دشمن مقابل در و آمد حسين)ع( سوی به سرعت به و نشد قان  پسر آ  اما بدار، نگاهش

 تنها كه گرديد قط  او دست كه داد رارق شمشير حايل را خود دست پسر آ  آورد فرود اباعبداهلل)ع( بر شمشيری

 [76]بود. بند پوست به

 عمار باه رو زينب)س( كردندمي حمله حضرت آ  به سو هر از كوفيا  كه وقتي حسين)ع( امام شهادت از پيش

 تاو و برنادمي ياورش حساين)ع( به سعد عمر ای اليه  تنظر انت و عبداهلل ابو أيُقتل عمرسعد يا گفت: و كرد سعد

 و عمار دموع الي انظر فكأني گويد:مي راوی [72]كرد. ترك را آنجا و افتاد گريه به سعد عمر [77]كني،مي تماشا

 محاسنش و هاگونه به كه بين مي را عمر اشكهای گوئي عنها  بوجهه صرف و قال و يتهلح و خدّيه عدل تسيل هي

 [73]گردانيد.مي بر زينب)س( از روی حاليكه در ريختمي

 زینب)س( زبان از مرثیه اولین -3-4

 را  شاعر اين بلند صدای با خيمه از خروج از پس حسين)ع( امام شهادت از بعد عاشورا روز در كبری)ع( زينب

 :خواند

 اهم  آخر انت  و فعلت  ماذا -لك  النبي قال ا  تقولو  ماذا

 بدم صرجو منه  و اساری منه – مفتقدی بعد باهلي و بعترتي

 رحمي دوی في بسوء تخلفوني ا  -لك  نصحت اذا جزائي هذا كا  ما

 بوديد امت آخرين كه شما -بگويد شما به خدا)ص( رسول اگر گفت خواهيد چه

 غلطيدند خو  در برخي و شدند اسير برخي _كرديد چه من بستگا  و بيت اهل با من از بعد

 [20]بوديد.مي من بيت اهل بر پرخاشگر انيجانشين نبايد بودم شما خواه خير من _بود من مثل پيغمبری مزد اين

 یگفتاه باه كاه كوتاهي یمرثيه ب)س(زين حضرت دادند،مي عبور قتلگاه كنار از را اسيرا  كهزماني گونه همين

 كرد: قرائت انداخت، گريه به را دشمن و دوست راوی

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn75
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn76
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn77
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn78
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn79
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn80
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 و سابايا بنات  و محمداه يا اهعضاء مقط  بالدماء مزمل ،بالعراء حسين هذا السماء مل  علي  صلي محمداه يا

 الصبا، عليها تسفي مقتله ذريت 

 قطعاه قطعه اعضای با  پيكرش كه است حسين)ع( اين دفرستنمي صلوات تو بر آسما  فرشتگا  محمد)ص( ای

 كشاته كاه هستند تو ذريه و شده اسير كه هستند دخترانت هااين (ص)محمد ای افتاده، خو  به آغشته بيابا  در

 [29].وزدمي آنها اجساد بر صبا باد و افتاده صحرا اين در و شده

 (س)كبری زینب هایخطبه و كالم  -3-5

 مساتندترين از )س(كباری زيناب هایخطبه كنار در يزيد با شام در و زياد ابن با كوفه در كبری زينب احتجاج

 سايد طبرساي، طوسي، مفيد، اعث ، ابن مانند: شيعه متقدم علمای توسط كه است حضرت آ  زندگاني هایبخش

 آنكاه توجاه جالاب اسات شده روايت ديگرا  و خوارزمي فقيه، ابن ،طبری طيفور، ابن نظير: سني و طاووس بن

 و دارناد ها  باا اندكي بسيار هایتفاوت سني و شيعه گوناگو  گزارشهای در هااحتجاج و هاخطبه اين محتوای

 هستند. يكديگر مشابه آ  فرازهای عمدتا

 رويكرد و رفتار تغيير و (ع)حسين امام شهادت از پس رويدادهای گيریشكل در (س)كبری زينب هایاحتجاج 

 هایخطباه گوناه همين است، ايشا  سياسي بينش نبوغ و درايت از حاكي امر اين است، بوده گذار تاثير حاكما 

 و علماي غناای از نشا  كه است برخودار نبوی و قرآني معارف از سرشار و ژرف محتوايي از گرانقدر بانوی آ 

 عالماناه و فصايح زيباا، بسيار صورتي به خويش هایديدگاه بيا  در حضرت آ  هالعاد فوق توانايي و او معرفتي

 پرداخت. عاشورا نهضت نظری تحليل به توا مي هاخطبه اين در غور با سويي از دارد،

 كوفه مردم جمع در (س)زینب حضرت خطبه  -3-5-1

 در (260طيفاور)م ابان كارده نقال را كوفه مردم اجتماع در زينب)س( حضرت خطبه كه متني ترينقديمي شايد

 [22]باشد. النساء بالغات كتاب

 طيفاور ابان كاه است ایخطبه هما  كليت در چه گر كنديم نقل الفتوح در (994اعث )م ابن كه ایخطبه متن اما

 [29]شود.مي ديده هاييتفاوت عبارات برخي در ولي كرده نقل

 سيير بن جرير زبا  از را زينب)س( حضرت خطبه اين كوفه اهل ذم بخش در البلدا  كتاب در (965الفقيه)م بنا

 اهمالي در مفيد شيخ [25]اهسدی حذي  بن بشير زبا  از الحسين مقتل در (562خوارزمي)م [24]است كرده نقل

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn81
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn82
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn83
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn84
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn85
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 را مفياد شيخ گزارش اهمالي در ه  طوسي شيخ [26]كند.مي روايت ستير، بن حذل  زبا  از راآ  سند سلسله با

 در (6قر  طبرسي)متوفي كه است چيزی هما  اندك تغييراتي با اين [27]است. كرده روايت سند سلسله هما  با

 بن بشير توسط آنرا لهوف در (664طاووس)م بن سيد [22]كند،مي نقل اهسدی شري  بن حزي  زبا  از احتجاج

 [23]است. كرده نقل اهسدی حذي 

 تنطاق كأنهاا منها افصح قط خفرة اهلل و ار ل  كند:مي آغاز جمله اين با قولها نقل تمام در را خطبه اين گزارشگر

 اهجاراس، سكنت و اهنفاس فارتدت اسكتوا ا  الناس الي اومت اذا ابيطالب)ع( بن علي اميرالمومنين لسا  علي

 قالت: ث 

 باشد، او از سخنورتر و گوياتر كه نديدم را حيا و شرم با زني هرگز قس  خدابه ديدم)ع( را علي دختر (س)زينب 

 نفساها باشيد خاموش كه كرد اشاره مردم به زينب)س( كرد.مي نطق ابيطالب)ع( ابن علي اميرمؤمنا  زبا  از گويا

 گفت: چنين اشرسول و خداوند ثنای و حمد از پس گرفت. آرام شترا  هایزن  صدای و برگشت هاسينه به

 مثال همانا نشود  قط  شما ناله و نخشكد چشمتا  اش  هرگز حميّتيبي  و خيانت فريب، اهل ای كوفه، اهل ای

 ساوگندهايتا  كرد،مي باز راآ  سهس و بافتمي نيكو و محك  را خود هایرشته كه است ناداني ز  آ  مثل شما

 همچاو  دشامني و دروغ ورزی كيناه عجاب، زد  هف جز شما ميا  در ايد كرده دخو بين در فساد دستاويز را

 انادود قبار بار كاه گچاي يا ايدروييده مزبله بر سبزه چو   هست؟ آياچيزی عيبجو، دشمنا  و چاپلوس كنيزا 

 متوجاه را خادا خش  كه است فرستاده پيش شما برای ایتوشه بد چه تا نفس باشيد آگاه [نمايد تاآراسته.]كنند

 باه شما كه كنيد گريه پس سوگند، خدا به آری د؟گرييمي گرفت  خواهيد جای دوزخ در ابد تا شما و كرده شما

 آزماايش ننا  ايان با گرفت را شما آ  نن  و عار كه بخنديد، ك  و بگرييد بسيار اكنو  سزاواريد، كرد  گريه

 اهنبيااء خات  فرزند كه بشوييد را نن  آ  توانيدمي كجا بشوييد خود از را نن  لكه اين توانيدنمي هرگز و شديد

 صلح در  و شما جمعيت و حزب پناه و شما سنگر جن  در آنكه كشتيد را بهشت جوانا  سيد و سالتر معد  و

 و ساخنگو همو  بود شما مرج  جنگها در و ملجاء هاسختي در و شما زخ  گذار مره  و شما دل آرامش موجب

 را آنچاه اسات زیچيا باد باشيد آگاه  شد مي محسوب شما سير خط روشن و مرتف  نقطه و ماش براهين حج 

 نصيبتا  هالكت پس ايدگرفته دوش به قيامت برای كه سنگيني بار كوله است باری بد و فرستاده پيش شما نفس

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn86
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn87
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn88
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn89
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 خش  بود زيانبار شما املهمع و شد بريده دستهايتا  و ماند ناكام شما تالش و سعي راستي به .برايتا  سرنگوني و

 گرديد. مسل  شما بر گيبيچار و ذلت و خريديد خود برای را خداوند

 پارده چاه و كرديد نقض را پيماني و عهد چه و شكافتيد خدا)ص( رسول از جگری چه دانيدمي آيا شما بر وای

 ريختياد؟ او از خاوني چه و كرديد هت  او از حرمتي چه و آورديد بيرو  بازار[ و كوچه سر بر او ]از را نشيناني

 كوههاا و بشاكافد زماين و آسامانها اسات نزدي  كه ايدشده تكبمر را انگيز شگفت و سخت امری كه راستي

 عمال احمقاناه، و زاتفرقاه زشت، نااستوار، عظي ، آميز، فاجعه مه ، بسيار ايدكرده كاری بريزند، ه  از و بهاشند

 بباارد خاو  باارا  شما فجي  كار از آسما  كه كنيدمي تعجب آيا گرفت. را آسمانها و كرد پر را زمين كه زشتي

 ايان پاس شاد. نخواهاد شاما حال شامل خداوند ياری و نصرت و بود خواهد تركننده خوار آخرت عذاب پس

 او بار و كندنمي تحري  را خداوند عقوبت در شتاب آنكه چه نسازد مغرور و خوشدل را شما يافتيد كه را مهلتي

 در آنهاا بارای و ماا بارای پروردگار كنيديم تصور شما كه است آنگونه نه نيست. انتقام وقت رفتن دست از بي 

 بود. خواهد كمين

 سارگردا ، و حيارا  كه ديدم را مردم افواهه   في ايديه  ردوا قد حياری الناس فرايت گويد:مي خطبه اين راوی

 گريساته آنقدر ايستاده، من كنار در كه شدم مردی متوجه گويد:مي ادامه در او [30]بودند، برده دها  به را دستها

 كهاوله  اماي و باابي گفتمي و كرده بلند آسما  به را دستها او بود شده تر ديدگانش اش  از محاسنش كه بود

 فادای مادرم و پدر عظي   فضل فضله  و كري  نسل نسله  و شباب خير شبابه  و نساء خير نساؤه  و كهول خير

 و بزرگاوار نسال شاما نسل و جوانا  بهترين جوانانتا  و زنا  بهترين زنانتا  و پيرا  بهترين پيرانتا  كه باد شما

 [39]است. بزرگي و عظي  فضل شما فضل

 زیاد ابن مجلس در -3-5-2

 بودناد او اطاراف كنيازانش و بود كرده تن به را خود جامه بدترين زينب)س( بردند، زياد ابن نزد را اسيرا  وقتي

 را خاود سوال بار سه زياد ابن نداد، جوابي زينب)س( كيست، ز  اين كرد سوال زياد ابن نشست، شد وارد چو 

 ابنا  زيناب)س( هاذه داد: جواب حضرت آ  كنيزا  از يكي نجامسرا بود، ساكت زينب)س( بار هر و كرد تكرار

 أكاذب و قتّلك  و فضحك  الذی الحمدهلل  گفت: او به زياد ابن است، فاطمه)س( دختر زينب)س( اين فاطمه)س(،

 كارد، تكاذيب را شاما اخباار و رسااند قتال به را شما و نمود رسوايتا  كه سزاست را خدای حمد احدوثتك  

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn90
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn91
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 و الفاساق يفتضاح إنماا أنات، تقول اهكم تطهيراً ظهّرنا و (ص)بمحمد اكرمنا الذی الحمدهلل :داد وابج (س)زينب

 پااكي كمال به و بخشيد حرمت محمد)ص( به را ما تو سخن خالف بر كه سزاست را خدای حمد الفاجر  يكذّب

 [32]كنند.مي تكذيبش كه است فاجر و شودمي رسوا كه است فاسق آ  رسانيد،

 بيناي؟ ماي چگوناه را خاندانت با خداوند رفتار بيت   باهل اهلل صن  رايت كي  :پرسيد (س)زينب از بار ديگر 

 و الياه فتحاجّو  بينه ، و بين  و نابين اهلل سيجم  و مضاجعه  الي فبزروا القتل عليه  كتب :گفت پاسخ (س)زينب

 يافتناد، باار دليراناه خود ابدی مضاج  سوی به كه بود برگزيده آنها برای را شهادت تقدير قل  عنده  تخاصمو 

 او از و كنياد احتجااج او نازد در تاا آوردمي گرد خود نزد به حساب برای را ايشا  و تو و ما زودی به خداوند

 [39]بخواهيد. قضاوت

 يا  ايان گرداند صالح قرين را امير خداوند گفت: زياد ابن به [34]حريث بن عمر آمد خش  به زياد ابن گويند

 مالمات خطاايش خاطرباه و دهنادمي قارار مواخاذه ماورد زنادمي كاه حرفاي بخااطر را ز  گرم است  ز 

 [35]كنند؟مي

 مارا خداوند بيت   اهل من المردة العصاة و طاغيت  من نفسي اهلل أشفي قد گفت: زينب)س( به بار اين زياد ابن

 و كهلاي قتلت لقد لعمری داد: جواب زينب)س( بخشيد. شفا سركشت و ياغي خاندا  و طغيانگر عاقبت]برادر[ از

 و رسانيدی قتل به را رگ بز كه دين  به قس  اشتفيت  هذا يشف  فإ  أصلي اجتثثت و فرعي قطّعت و أهلي أبرت

 عبيداهلل باش. خن  دل شودمي خن  دلت اين با اگر كندی را امريشه و بريدی را امشاخه و كردی نابود را اهل 

 أ  الشاجاع ، و ماللمرأة گفت: زينب)س( بود، شجاع و سخنرا  ه  پدرت دين  به قس  اين، يعني شجاعت گفت:

 است دل  اندوه اين ندارم دليری فراغت من كار چه شجاعت با را ز  أقول  ما ينفث ولكنّ لشغالً الشجاع  عن لي

 كارده، روايت ديگر ایگونه به را آخر عبارات لهوف در طاووس بن سيد و اهرشاد در مفيد شيخ [36]گوي مي كه

 ز  ايان سجاعاً، شاعراً ابوك كا  لقد لعمری و سجاع  هذه گفت: چنين زينب)س( جواب در عبيداهلل گويدمي او

 و گو سج  سخت شاعری ه  او پدر كه خودم جا  به سوگند گويدمي سخن كلمات[ اوزا  سج ]رعايت با بسيار

 [37]است. چكار سج  با را ز  السجاع  و ماللمرأة زياد يابن گفت: جواب در زينب)س( بود. پرداز قافيه

 اسات نكشته را حسين)ع( بن علي خداوند آيا گفت و داد قرار خطاب را حسين)ع( بن علي زياد بنا آ  از پس

 او خادا :گفت او به زياد ابن  كشتند، را او مردم كه بود علي نامش ه  او كه داشت  ديگری برادر گفت: پاسخ وی

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn92
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn93
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn94
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn95
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn96
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 اهلل :داد جاواب (ع)حسين بن علي زني،نمي حرف چرا :گفت او به زياد ابن  ماند، ساكت (ع)سجاد امام كشت، را

 كارد، اماام جاا  قصاد ادزيا ابان گيرد،مي نشا مرد حين را افراد جا  خداوند [32]موتها  حين اهنفس يتوفي

 ای فتركاه  معاه، فقتلناي قتلته فا  دمائنا من حسب  زياد، يابن گفت: چنين و آورد:بر شيو  زينب)س( حضرت

 از زياد ابن بكش، او با ه  مرا بكشي را او خواهيمي اگر باشد بسنده برايت ريختي ما از كه هاييخو  زياد پسر

 [33]شد. منصرف امام قتل

 شام در كبری)س( زینب -3 -3-5

 را يارانش و (ع)اباعبداهلل سر تا داد دستور  شد آگاه يارانش و حسين)ع( امام شهادت از معاويه بن يزيد كه وقتي

 در دارد وجاود شاام در زينب)س( حضرت از كه گزارشي اولين بفرستند. شام به او نوادهخا و (ع)بيت اهل همراه

 بان حساين سار آ  از پس و كردند معاويه بن يزيد مجلس وارد را بيت)ع( لاه و اسرا ابتدا در است يزيد دربار

 صادای باا و كارد چااك گريباا  افتااد، حساين)ع( برياده سر به زينب)س( نگاه چو  كردند، وارد را علي)ع(

 سايدة زهراءال فاطم  ابن يا مني، و مك  بن يا اهلل، رسول ياحبيب حسيناه، يا گفت: لرزاندمي را دلها كه اندوهناكي

 فاطماه فرزناد ای و مناا و مكاه فرزناد ای خدا، رسول حبيب ای جا ، حسين ای المصطفي  بنت ابن يا النساء

 گرياه به بودند مجلس در كه را كساني تمام زينب گويد:مي راوی مصطفي)ص(. محمد دختر فرزند ای زهرا)س(

 [900]بود. ساكت يزيد كه حاليكه در انداخت

 را[909] الزبعاری ابان اشاعار ايان و زدماي حساين)ع( دنادا  و لب به و طلبيد خيزرا  چوب يزيد آ  از پس

 خواند:مي

 األسل وق  من الخزرج جزع             هدوااش بدرب أشياخي تلي

 لااااتش ه يزيد يا قالوا ث               ااااافرح واستهلوا ألهلوا

 فاعتدل ببدر دلناهااااااوع              ساداته  من القرم قتلنا قد

 نزل ىااااوح وه جاء خبر              الااف بالمل  هاش  لعبت

 [902]فعل كا  ما أحمد بنى من   أنتق  ل  إ  ندفخ من لست

 شمشاير از چگونه خزرج طايفه كه ديدنديم و بودندمي شدند، كشته بدر جن  در كه من طايفه بزرگا  كاش ای

 ای»بگويناد: و گردناد فرحنااك و شود بلند آنا  خوشحالي فرياد منظره اين ديد  از تا اندآمده جزع به ما زد 

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn98
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn99
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn100
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn101
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn102
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 آ  مقابل در روز اين گذاشتي  بدر جن  حساب به را آ  و كشتي  را هاش  بني بزرگا  ما «مباد شل دستت يزيد

 مان شد، نازل وحيي نه و بود رسالت از خبری نه نه، گر و كردند بازی پادشاهي با هاش  يبن گيرد،مي قرار روز

 .نگيرم را او كارهای انتقام احمد فرزندا  از اگر  نباش  خندف فرزندا  از

 شام در (ع)علی بنت زینب خطبه  -3-5-4

 پرداخت: زير هخطب ايراد به و خاست بها كبری)س( زينب يزيد، توسط اشعار اين قرائت از پس

 درود او خانادا  و اسالم)ص( پيامبر بر گوي مي سهاس و حمد را جهانيا  خداوند مهربا ، بخشنده خداوند نام به

 به دادند انجام گناه و كاریزشت كه كساني كار پايا  »داشت: بيا  قرآ  در كه آنجا گفت، نيكو خداوند فرست مي

 عاين و صادق خدا كالم آری «گرفتند. مسخره و استهزاء به را آنها و شمردند دروغ را خدا آيات كه رسيد جايي

 است. حقيقت

 ایكشانده ديارها و شهرها به خارجي اسيرا  همانند را ما و ایگرفته تن  ما بر را آسما  و زمين اينكه از يزيد

 تصور اين با و داری؟ لتمنز و قرب او پيشگاه در تو و اي شده پست و خوار خداوند نزد در ما كه كردی گما 

 از حاليكه در نگریمي خود اطراف به بار نخوت و آميز غرور نگاه با و ایانداخته غبغبت به باد باطل و خام

 دست در است خاندا  ما حق كه را منصبي و مقام و توست مراد طبق امور و است شده آباد دنيايت اينكه

 كه را خدا كالم ایكرده فراموش مگر بينديش ایلحظه است چنين اين اگر خوشحالي. و شاد ایگرفته

 به دهي مي مهلت را آنها و آوري مي پيش آنها برای ما آنچه كه اندبازگشته كفر به آنانكه نكنيد گما  »فرمايد:مي

 گناهانشا  به تا است آ  برای بلكه نيست نفعشا  به تنها نه مهلت اين است صالحشا  و خير به و آنا  نف 

 «است. پيش در ابدی آميز ذلت غذاب آنا  برای و يفزايندب

 دختارا  ولي دهي جای پرده پشت در را خود كنيزا  و زنا  كه است عدالت امر اين آيا شدگا ! آزاد فرزند ای

 و ساتر حارم در را خاود كنيازا  و زنا  تو نمايي؟ حاضر اسير صورت به نامحرما  ميا  در را خدا پيامبر)ص(

 و نزديكاا  و نشاينا باده تا بگرداني آباديها و شهرها در دشمنانشا  با را رسالت خاندا  ولي داری نگاه پوشش

 و سرپرسات و نيسات همراهشاا  كساي ايشاا  ماردا  از حاليكه در ببينند  را آنا  اشراف و ارذل و بيگانگا 

 را پاكاا  جگار خواساتمي ودخ دها  با كه كسي فرزند از داشت توا مي خير اميد چگونه ندارند گریحمايت
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 كاه داشات آماد  كوتااه انتظار فردی از توا مي چگونه است، روييده اسالم شهيدا  از او خو  و گوشت و ببلعد

 است. نگريسته ما خاندا  به عداوت و كينه و دشمني و بغض با همواره

 بشماری، بزرگ را ودخ جنايات يا و بداني گناهكار را خود اينكه بدو  ایداده انجام را بزرگ جنايت اين !يزيد 

 ای »گفتناد:مي و كردنادمي فرياد شادماني سر از و داشتند حضور من پدرا  كاش ای كه دهيمي سر ندا خود با

 مباارك دنادانهای باه دستي چوب با كه حالي در گويي،مي را آميز جسارت جمله اين «مباد شل تو دست يزيد

 گذشاته هایزخ  كه بودی تو نكني؟ سرايي ياوه چنين چگونه حيايي! و شرم بي چه زني،مي بهشت جوانا  سيد

 را عبادالمطلب آل از زمين روی ستارگا  و ساختي آغشته پيامبر)ص( ذريه خو  به را خود دست و شكافتي را

 جما  باه خودت زودی به گوييمي سخن آنها با كه داری گما  و دهيمي ندا را پدرانت اكنو  و نمودی خاموش

 هل زباان  و شل هاي دست كاش ای كه كنيمي آرزو كه است ابدی عذابي جايگاه آ  در و گردیمي ملحق آنا 

 كردم.نمي چنين اين هرگز و نميراندم زبا  به هاييياوه چنين هرگز و گشتمي

 كه كساني بر را بغض آتش و بكش انتقام كردند، ظل  ما به كه آنا  از و بگير ما دشمنا  از را ما حق پروردگارا

 ايان باا و شاكافتي را خود پوست هولناك جنايت اين با بدا  يزيد! فرست. فرو ريختند را ما حاميا  و ما خو 

 خادا)ص( رساول محضار به محشر عرضه در كه است زودی همين به كردی پاره را خود گوشت وحشيانه عمل

 او تان هایپاره و خاندا  حرمت هت  و او ندا فرز خو  ريختن مسئوليت از بارگراني حاليكه در شوی كشانده

 اجتمااع به تبديل را هاپراكندگي و جم  را هاپراكنده  خداوند كه است روزی هما  روز آ  ایگرفته گرد  به را

 اند،شاده كشاته خادا راه در آنانكاه مبار گماا ».گرداندمي باز صاحبش به را حقي صاحب هر حق و نمايدمي

 «هستند. متنع  و مزروق خود پروردگار نزد در و اندزنده ا آن بلكه مردگانند

 حمايات او از ه  جبرئيل حاليكه در پيامبر)ص( تو خص  و باشد خداوند تو حاك  و داور كه كندمي كفايت را تو

 ساوار مسالمانا  گُارده بار و اندنشانده جايگاه اين بر و اندداده قرار حمايت مورد را تو كه آنا  زودی به كندمي

 شاما از يا  كادام كاه يافت خواهيد در زودی به و اندنموده انتخاب را ستمگری چه يافت خواهند در اندنموده

 كاه داد قارار شارايطي در مارا روزگاار فشار و پيشامدها و شدايد گرچه هستيد. همگا  از ترپست و تربدبخت

 كن ،مي سرزنش و توبيخ بسيار را تو و دان مي ريتظاه مقام آ  از كوچكتر را تو اما بزن  حرف تو با شدم مجبور

 .است سوزا  عزيزا  فراق در دلها و گريا   دوستا  فراق در چشمها اينكه با نكن  سرزنش چگونه
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 به شما كار جنايت دستا  شوند! كشته شيطا  حزب دست به خدا بزرگ مردا  كه است انگيز شگفت چه آه،

 آ  كه نيست شرم جای راستي است.آری، ماهمال و پر ما گوشت از دهانتا  و است شده آغشته خاندا  ما خو 

 سرمست و مغرور تو و كنند ديدار را آنا  هایبد  بيابا  هایگرگ و بمانند زمين روی پاكيزه و پاك بدنهای

 به و ایهشمرد غنيمت را ما اسارت و كشتار امروز تو چه اگر ببالي خود بر و زني تكيه قدرت اريكه بر قدرت،

 و اندوخته هيچ كه روزی البته دهي پس را آ  تاوا  و غرامت گردیمي مجبور كه كشدنمي طولي بالي،مي آ 

 بندگا  به خداوند هرگز و»بچشي را خود اعمال سزای تنهايي به باشي مجبور و باشي نداشته همراه نيكي ذخيره

 .ماست پناهگاه و اميد تنها او و  بري مي شكايت او پيشگاه به تو هایبيدادگری از ما «ورزدنمي ست  خود

 هرگز باز كارگيری به مكر و تالش چه هر كه بدا  ولي بكارگير، را خود سعي و فريب و مكر خواهيمي آنچه هر

 ذكار و نابود را ما وحي كه نداری را آ  قدرت هرگز تو بری. بيرو  يادها از را ما خير ذكر كه نداری را آ  توا 

 توانسات نخواهاد هرگاز تاو تالش و سعي برسي خود ديرينه و پليد آرزوی به راه اين از و سازی خاموش ار ما

 زندگي دورا  و ناتوا  و ضعي  بسيار تو خرد و رای كه باش آگاه سازد. پاك تو دامن از را كارهايت عار و نن 

 مناادی كاه رسدمي فرا روزی است انيپريش و زوال به رو تو جم  و رفتني بين از و فناپذير سرعت به عيشت و

 آورد:مي بر فرياد حق

 و سعادت با را ما دودما  زندگي سرآغاز كه گوي مي حمد را خداوند «باد. بيدادگرا  و ستمكارا  بر خدا لعنت»

 كاه خاواه مي خداوناد از برد. پايا  به رحمت از سرشار شهادت با را ما زندگي پايا  و ساخت قرين آمرزش

 تنها است مهربا  و بخشنده او زيرا گرداند افزو  مزدشا  و اجر و كند تكميل شهيدا  بر را خويش فضل و ثواب

 [909]ماست. حق مداف  و وكيل نيكوترين و بهترين و ما پناهگاه و اميد او

 و نالاه   الناوائح  علاى الماوت أهاو  ماا   صوائح من تحمد صيح  يا گفت: غرّا خطبه اين شنيد  از پس يزيد

 [904].گرنوحه یداغديده زنا  بر مرگ است آسا  چقدر و است پسنديده بسي كنندگا  صيحه یصيحه

 آورده الحساين مقتال در را طيفور ابن عبارات هما  خوارزمي و[905]النساء بالغات در طيفور اين را خطبه اين

 انادك باا را خطباه ايان لهاوف در طااووس بن سيد و صدوق از نقل به [907]احتجاج در طبرسي [906]است.

 [902]است. كرده نقل تغييراتي
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http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn106
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 باه چشامش چاو  بودناد شده جم  يزيد گرد كه جمعيتي ميا  در كبود چش  و رو سرخ مردی مجلس، اين در

 زيناب)س( بابخش، مان به را دختر اين مومنا  امير ای گفت: يزيد به افتاد حسين)ع( بيت اهل دخترا  از يكي

 اتفااقي چناين او، نه و داری حرمت تو نه خدا به نه اهلل  دين من يخرج اين له ه و ل  كرام  ه و اهلل و ه گفت:

 گفت: يزيد كرد تكرار را خود درخواست چش  كبود مرد [903]شود. خارج خدا دين از اينكه مگر افتاد، نخواهد

 مارد درخواست وابج زينب)س(در شده: روايت اينگونه جريا  اين الكامل در [990]درگذر. اتخواسته اين از

 كني كاری چنين توانيمي تو نه كردی دنائت و گفتي دروغ له  ه و ل  ذل  ما لؤمت و كذبت گفت: چنين شامي

 يخادا گفتي دروغ لفعلته أفعله أ  شئت لو و لي ذل  ا  اهلل و كذبت داد: جواب عصبانيت با يزيد تواندمي او نه و

 :داد جواب (س)زينب  كن يم چنين بخواه  اگر و است من حق كار اين

 كاری چنين قدرت ترا خدا هرگز، خدابه ديننا  يربغ تدين و ملّتنا من تخرج ا  اه ذل  ل  اهلل جعل ما اهلل و كال 

 اختياار ماا ديان از غير ديني و شوی خارج ما دين از آنكه مگر دهي انجام كاری چنين توانينمي و است نداده

  خاارج خادا ديان از كاه بودناد تاو مادر و پدر گويي؟مي سخن چنيناين من با فتگ و شد غضبناك يزيد كني،

 پادر و خداوند آيين به ك  جدّ و ابوك و انت اهتديت جدی و أخي و أبي دين و اهلل بدين ت:گف (س)زينب شدند،

 خادا، دشامن ای گفتاي دروغ داد جاواب يزياد شاديد هادايت جادت و پادرت و تو كه بود من جد و برادر و

 قهار باا و دهايمي دشانام سات  به كه هستي اميری تو بسلطان ، تقهر و ظالماً تشت  امير أنت گفت: زينب)س(

 علاي)ع( بنات فاطماه باه را فوق گفتار مفيد شيخ و طبری [999]شد. ساكت يزيد جمله اين با كني،مي سركوب

 [992]دهد.مي نسبت زينب)س( حضرت خواهر

 مدینه به اسراء بازگشت -3-6

 گزارش مدينه شهر به ايشا  بازگشت مسير در را فاطمه خواهرش با زينب)س( حضرت از گفتگويي متقدم مناب 

 باا را باود آناا  سرپرسات زيناب)س( كاه بيات)ع( اهال اسراء يزيد علي)ع(، بنت فاطمه روايتِ بنابر كند.مي

 و كاردمي برخاورد ايشاا  باا مهربااني و تراماح با بازگشت مسير در فرستاده اين فرستاد، مدينه به ایفرستاده

 شدند. مدينه وارد اينكه تا ساختمي برآورده را ايشا  نيازهای

 مارد ايان رفتااریخوش جهت به كه دادم پيشنهاد زينب)س( خواهرم به مدينه در گويد:مي علي)ع( بنت فاطمه

 و دساتبند گوياد:مي فاطمه نداري ، چيزی زيورهايما ، جز زينب)س(فرمود: بدهي  وی به ایهديه يا صله شامي
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 معاذرت و فرساتادي  وی برای و آورد در را خود بند ساق و بند دست ه  خواهرم و آوردم در را خود بند ساق

 باود دنيا برای دادم انجام آنچه اگر گفت: جواب در شامي مرد توست، خوب رفتار خاطربه اين گفتي  و خواستي 

 رساول باه شما قرابت جهت از خداوند رضای برای جز را كار اين ولي كردمي خوشحال مرا داديد آنچه از كمتر

 [999]ندادم. انجام خدا)ص(

 دسات در گزارشاي نيز مدينه به اسراء بازگشت هنگام در كبری)ع( زينب همسر جعفر بن عبداهلل واكنش درباره

 تسالي را او و آمدنادمي او نازد تساليت جهت شدند آگاه وی فرزندا  از تن دو شهادت از مردم كه وقتي است.

 است، رسيده ما به سين)ع(ح بخاطر مصيبت اين گفت غالمانش از يكي جلسات اين از يكي در دادند،مي خاطر

 او از هرگز كه داشت  دوست بودم ]كربال[ آنجا اگر كه بخدا بوگند، ز  پسر ای گفت و كوبيد او سر بر كفش عبداهلل

 اسات ]آ  كندمي سب  او اندوه در مرا غ  و بخشدمي آرامش مرا كه چهآ  شوم، كشته كنارش در تا نگردم جدا

 كردند، فدايش را خود جا  و كردند صبر و پايداری و اندرسيده قتل به عموي  پسر و برادر كنار، در پسرم دو كه[

 پساران  كاه خوشحال  نداشت  حضور خود اگر مردم ای  بود سنگين من برای حسين قتل كه بخدا داد ادامه بعد و

 [994]نمودند او فدای را خود جا 

 در رواياي و تااريخي منااب  در (س)كبری زينب  حيات و زندگاني از گزارشي مدينه به ايشا  بازگشت از پس

 حضارت العبيدلي، یگفته طبق كند،مي لنق حضرت آ  از اخباری  الزينبيات اخبار در العبيدلي تنها نيست دست

 حسين از خونخواهي در قيام به تشويق ار مردم آنجا در مدينه، به بازگشتش و عاشورا جريا  از پس زينب)س(

 را يزياد باا مخالفات علا  مكه در زبير بن عبداهلل كه هنگامي ويژهبه نمودمي خالفت از يزيد خل  و علي)ع( بن

 بان عمرو كه جايي تا  خواند فرا امويا  و يزيد عليه قيام به را وآنها خواند خطبه مدينه مردم برای بود برافراشته

 در (س)زينب حضرت حضور از مان  كه داد دستور ه  او و رسانيد يزيد اطالع به را جريا  اين ينهمد والي سعيد

 [995].كند اخراج مدينه از را او حتي و گردد  مردم بين

 با گزارش اين ديگر سوی از است. نكرده نقل ديگری كس و رسيده ما به العبيدلي توسط تنها گزارش اين

 زبير بن عبداهلل با كه عباس ابن و حنفيه محمد مانند هاش  بني بزرگا  ديگر و سجاد)ع( حضرت عملكرد

 را كبری)س( زينب رحلت كتاب همين در العبيدلي اينكه بر عالوه است آشكار تنافض در [996]نكردند همراهي

 زينب بنابراين [992]شد  خوانده خليفه مكه در 64 سال در زبير ابن يكهحال در[997]داند،مي 62 سال در
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 توجه با رو اين از  بخواند. خطبه مردم برای تاريخ اين در شده عيمد عبيدلي كه گونهآ  توانستهنمي كبری)س(

 عبيدلي كه خصوصبه گيردمي قرار جدی ترديد معرض در العبيدلي گزارش محتوای تاريخي شواهد و قراين به

 كه  شواهدی به توجه با حاليكه در كردند تبعيد مصر به را (س)زينب حضرت كه است مدعي گزارش اين در

  است. نيفتاده اتفاقي چنين شد هدخوا ذكر

 (س)كبری زینب مدفن  و وفات فرزندان،  _4

 داشته معطوف خود به را مورخا  ذهن كه است مباحثي از كبری زينب مدفن ويژه به و وفات سال فرزندا ، تعداد

 محال و وفاات ساال  ولي است  موجود تاريخي مناب  در قبولي قابل و مستند اطالعات او فرزندا  خصوص در

 است. مانده باقي نامشخص كماكا  تاريخي رمنظ از حضرت آ  دفن

 زینب)س( حضرت فرزندان -4-1

 مشاهده قابل نگارا  انساب و مورخا  گزارش در تفاوتهايي اندك زينب)س( حضرت فرزندا  اسامي و تعداد در

 است.

 به فرزنداني المعارف، در قتيبه ابن و[993]ومكلث ام و محمد عباس، اكبر، عو  علي، هاینام به فرزند پن  سعد ابن

 در العلاوی محماد بان علاي برشامرده  ايشاا  برای[920]كلثوم ام و عباس اكبر، عو  علي، جعفراكبر، هاینام

 ام و اكبار عاو  جعفار، علاي، الاوری اعالم در طبرسي و[929]كلثوم ام و علي ابراهي ، جعفر، عباس، المجدی،

 ام و اكبار عاو  فار،جع علاي، طبرساي همانناد نياز مجلساي است، دانسته حضرت آ  فرزندا  را [922]كلثوم

 است. آورده شمار در را[929]كلثوم

 ابان گازارش هما  [925]دمشق مدين  تاريخ در عساكر ابن و[924]الخواص تذكرة در الجوزی بن سبط گزارش

 را المعاارف در قتيباه ابان گزارش الطالبيين، انساب في اهصيلي در الطقطقي ابن است. الكبری الطبقات در سعد

 [926]است. كرده ذكر

 وجاود گزارشاهايي كلثومام و علي از تاريخ در هستند. مشترك هاگزارش تمامي در كلثوم ام و عو  علي، اسامي

 باه تااريخ طاول در او نسال كاه است مانده باقي فرزنداني علي از تنها زينب)س( حضرت پسرا  ميا  از دارد

 بارای را زيناب)س( دختار تنهاا كلثاوم ام تا داشت قصد سياسي دهيل به معاويه [927]يافتند. شهرت الزينبيو 
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 آ  اسات. حسين)ع( اشدائي با دختر اين اختيار نوشت: معاويه جواب در عبداهلل كند، خواستگاری يزيد پسرش

 [922]درآورد. ابيطالب بن جعفر بن قاس  اشع  پسر عقد به را كلثومام نيز حضرت

 از عاو  مياا  اين از كه [923].شدند شهيد كربال در محمد و عو  نامهای به جعفر بن عبداهلل فرزندا  از تن دو 

 [990]است. بوده زينب حضرت ا فرزند

 زینب حضرت وفات -4-2

 العبيادلي الزينبياات، اخبار كتاب در هرسيد (س)كبری زينب رحلت مكا  و زما  خصوص در كه گزارشي تنها 

 باه گرچاه [999].رفات دنياا از مصار در ق 62 سال رجب پانزده  در (س)زينب حضرت وی اعتقاد به است

 كاه چارا افتااده اتقااق عاشاورا نهضات از پس كمي و 62 سال حدود در كبری)س( زينب رحلت قوی احتمال

 چنادا  ايشا  رحلت محل درباره العبيدلي گزارش ولي ندارد  وجود وی خصوص در تاريخ اين از پس گزارشي

 زيناب مادفن و وفاات محال ماورد در مورخاا  حاضار حاال در رو اين از است نگرفته قرار  مورخا  مقبول

 .دارند نظر اختالف (س)كبری

 كبری)س( زینب مدفن -4-3

 و تاريخي پيشينه تحليل و بررسي كه دارد وجود قاهره و دمشق در ايشا  به منسوب باشكوه بارگاه دو اكنو  ه 

 است. نظر مورد كبری)س( زينب به هري  انتساب سق  و صحت

 دمشق در كبری  زینب به منسوب مرقد -4-3-1

 ساال در اشاجبااری مسافرت از پس شام به كبری)س( زينب مجدد مسافرت خصوص در هرگز آنكه وجود با

 كاه دارد قرار بارگاهي راوي  نام به محلي در دمشق در امروزه اما نيست. دست در مستندی گزارش شام، به 69

 [992]است. معروف زينب السيده او نام به

 (569عسااكر)م ابن اندداده نسبت كلثومام به را او اندآورده بارگاه اين از نامي كه مورخاني اكثر تاريخي منظر از 

 كلثاومام باه متعلق را بارگاه اين او است داده خبر دمشق راوي  در بارگاه اين وجود از كه باشد كسي اولين شايد

 و مرتضاي)ع( علي فرزند كلثومام نه و خدا)ص( رسول فرزند كلثومام نه شخص اين كه است مدعي ولي داند،مي

 [999]نيست. موجود آ  حال شرح و نسب كه است بيتاهل از نامي كلثومام به متعلق بلكه زهرا)س(است فاطمه

 كلثاومام باه متعلاق نساب، ذكار بادو  را دمشاق راويا  در قبر اين ه  البلدا  معج  در (624حموی)م ياقوت
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http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn129
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn130
http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/514-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C#_ftn131
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 باه را راويا  مساجد در موجاود قبار[995]الخطيرة اهعالق در (624حلبي)م شداد ابن گونههمين[994]داندمي

 فاي الدارس كتاب در (372الدمشقي)م النعيمي داند.مي خدا)ص( رسول بيتاهل از ثومكلام به متعلق كلي صورت

 نساب از و دانسته بيتاهل از يكي را كلثومام و كندمي بازگو را عساكر ابن قول نقل ده  قر  در المدارس تاريخ

 از وی كاه شاودمي ارزياابي مها  نظار آ  از دها  قار  در النعيماي گازارش اين [996]گويد.نمي سخني وی

 آنهاا به اما است بوده مطل  رساندمي علي)ع( امام به بالواسطه را بارگاه اين در مدفو  فرد نسب كه هاييگزارش

 است. نكرده اعتنايي

 عمادالادين شايعيا  ميا  از دهند،نمي هارائ بارگاه اين در مدفو  فرد از روشن تصويری نيز شيعه تاريخي مناب  

 او اينكاه خصاوص در اماا [799].درگذشات دمشق در كلثومام كه گويدمي بهائي كامل كتاب در (676م)الطبری

 دهدنمي ارائه اطالعاتي يانه، است مدفو   راوي  در  كه است كسي هما  آيا و كيست مشخص طوربه

 در (694جبيار)م ابان برآمده بارگاه اين در مدفو  فرد نسب بيا  درصدد مشخص صورت به كه منبعي ترينكهن

 نسابت اسات، صاغری زيناب هماا  وی نظار از كه ع(علي) بنت كلثوم ام به را مكا  اين او است. اشسفرنامه

 انتسااب خصاوص در را خود ترديد و ش  «بذل  اعل  واهلل» جمله ذكر با خود گزارش انتهای در همو دهد.مي

 ابان او از پاس قار  يا  از بايش [992]كناد.مي اباراز علاي)ع( بنات كلثاومام صاغری زينب به بارگاه اين

 فاطماه)س( فرزناد او كاه كنادمي اضاافه را مطلاب ايان اماا كندمي بازگو را جبير ابن گزارش (770بطوطه)م

 بود. نخواهد كبری)س( زينب جز كسي بارگاه اين در مدفو  فرد گزارش اين طبق [993]است.

 گزارشاهای از توانادنمي وجاه هايچ باه جهاانگرد و سياح عنوا  به بطوطه ابن و جبير ابن گزارش حال هر در

 تردقياق هستند شهر آ  مقي  سويي از و دارند تخصص دمشق تاريخ خصوص در كه عساكر، ابن چو  مورخاني

 [940]اند.كرده تصريح در مدفو  فرد بود  گمنام بر اينا  آنكه حال و باشد.

 احماد بان محماد كاه است مدعي دارد (س)زينب حضرت مرقد صوصخ در تاليفي كه  معاصر محققا  از يكي

 كباری)س( زيناب به متعلق را بارگاه اين معاصر علمای از ایدسته و (359دمشقي)م طولو  ابن (و742بي)مالذه

 [949]اند.دانسته فاطمه)س( و علي)ع( بنت

 قار  تا ندارد. وجود زينب)س( حضرت به بارگاه اين انتساب خصوص در كافي شواهد گفت توا مي مجموع در

 كاه رسادمي نظر به نيست. بارگاه اين از نامي هيچ رسيده عساكرابن توسط بارگاه اين از گزارش اولين كه شش 
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 و بارگااه ايان از جهاانگرد دو عنوا هبا هشت، و هفت قرو  در بطوطه ابن و جبير ابن دقيق غير و مبه  توصي 

 قارار آ  در مادفو  فرد معرفي خصوص در نظرها اظهار از ی بسيار مرج  بعدها آ ، در مدفو  فرد مشخصات

 مورخاا  برخي یدستمايه مرقد اين از اينا  توصي  دانستند.مي زينب را كلثومام نام دو اين كه چرا باشد  گرفته

 كاه خصوصبه نيست، كبری)س( زينب جز كسي آنجا در مدفو  فرد كه شوند مدعي يكسره تا گردد بعدی قرو 

 كاه كسااني اولين لذا رفت.مي شمار به شهر اين برای فضيلتي خود شهر اين در خدا)ص( رسول نوه مدفن وجود

 هستند. دمشقي طولو  ابن و ذهبي مانند است كبری)س( زينب به متعلق بارگاه اين كه اندكرده اظهار صريحاً

 نقياب الموساوی موساي بن حسين  قر  اين در گرفته صورت هشت  قر  در بارگاه اين توسعه و اعمار به اهمتام

  گلدسته و مسجد و بارگاه نگهداری  برای را اموالي و باغستانها و امالك بارگاه اين اعمار بر عالوه دمشق سادات

 ساال در و كارد بناا تجدياد را آ  ماردم هاایكم  باا عثماني سلطا  ق9902 سال در [942] .كرد وق  آ 

 محسن سيد ق.9970 سال در[949]شد. گرفته نظر در زائرا  راحتاست  برای آ  اطراف در هاييغرفه ق.9954

 ضاريحي ساال هماين در [944]داد. تشاكيل بارگاه اين اراعم و سازی باز برای بازرگانا  از را ایكميته  امين

 ايراناي بزرگاناا  از ایدساته بعد سال سه و شد نصب مرقد محل در پاكستاني ثروتمندا  از يكي  توسط اینقره

 .شاد منتقال مكاا  اين به ايرا  از طاليي درهايي 9920 سال در و .كردند هديه بارگاه اين به را مجللي  ضريح

[945] 

 قاهره در كبری زینب به منسوب  مرقد -4-3-2

  نساابه العبيادلي توساط آنجاا در اشدرگذشات و مصر به  علي بنت زينب مسافرت خصوص در گزارش اولين

 را ماردم مدينه در (س)زينب حضرت چو  است مدعي الزينبيات اخبار مختصر رساله در العبيدلي است، رسيده

 اين از را او يزيد به اینامه طي اهشدق سعيد بن عمرو  مدينه اموی اليو  كردمي اميه بني عليه بر قيام به دعوت

 در جاا هماا  در  تبعياد از پاس ايشاا  و داد را مصر به (س)كبری زينب تبعيد دستور ه  او و كرد خبر با كار

 .دهدنمي  ارائه گزارشي مصر در حضرتآ  دفن دقيق محل از او [946].گذشت

 اخباار فاي الساال  منه  كتاب صاحب (257عبدالحك )م بن عبدالرحمن مانند مصر در اوليه قرو  نويسندگا 

 بان محماد و آورده را اندشاده داخل مصر در كه صحابه از بسياری حال شرح آ  در كه الممال  و القری مصر

 تاريخ خصوص در تاليفاتي دارای (420المسبحي)م الحراني ابن (،927الليثي)م ذوهق ابن (،954)مالكندی يوس 
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 انس عنوا  تحت كتابي كه (459القضاعي)م سالم  بن محمد مورخ گونههمين اندنبرده وی از نامي ي  هيچ مصر

 ولاي آورده را حسان)ع( امام گا نواد از (902نفيسه)م سيده مدفن و زندگاني و حال شرح آنكه با دارد الزائرين

 مقريازی و قلقشاندی سايوطي، آثار در گونههمين است نبرده نام مصر در او از اثری و كبری)س( زينب از نامي

 مورخاا  از برخاي حتاي باشد، مدفو  آنجا در و باشد آمده مصر به زينب)س( حضرت كه نشده اشاره موردی

 فرزنادا  از يا  هايچ كه اندكرده تاكيد نكته اين به السلفي محمد بن احمد و سخاوی و  الليثي ذوهق ابن مانند

 در كاه  شااهين ابان و بطوطه ابن و جبير ابن مانند جهانگردا  از برخي [947]اند،نرفته دنيا از مصر در (ع)علي

 گزارش كبری)س( زينب از بارگاهي وجود خصوص در اندكرده ديد  قاهره و مصر از قمری هشت و هفت قرو 

 و جزئاي صاورت باه را 272 تا 20 سال از را قاهره و مصر تاريخ مشروح كه (274بردی)م تغری ابن اند.نداده

 سيد ورود از كه كهحالي در است نداشته مصر به زينب)س( حضرت ورود به ای اشاره هيچ است آورده سالشمار

 و 62 ساال در او [942]دهاد.مي خبار وی حاال شارح از مختصری و مصر به حسن)ع( امام نوادگا  از نفيسه

 اهميات قاهره و مصر بزرگا  وفات ذكر به حاليكه در ندارد مصر در زينب)س( وفات از گزارشي هيچ آ  حوالي

 است. قائل زيادی بسيار

 قبار دارد وجاود زينب السيدة مشهد به معروف قاهره در كه قبری  گويدمي مقريزی كه همانگونه رسدمي نظر به

 بارگااه باا مقايساه در فااطمي خلفای دورا  در كه [943] .است حنفيه بن محمد  بن جعفر بن احمد بنت زينب

 در مقريازی گازارش طبق است. بوده برخوردار كمتری شهرت از [959]كلثوم سيده و [950](220نفيسه)م سيده

 برگازار را خاود ماذهبي هایگردهمايي كلثوم، سيده و نفيسه سيده رگاهبا كنار در شيعيا  فاطمي خلفای دورا 

 ده از بايش نزدي  حاليكه در اهبرار قبور الي الزوار مرشد ل مو (695عثما )م بن الدين موفق [952]كردند.مي

 ارائه حضرتآ  برای بارگاهي خصوص در گزارشي هيچ[959]دهدمي اختصاص زينب سيده مشهد به را صفحه

 .شدمي توجه آ  به  قطعاً كبری)س( زينب به منسوب بارگاهي وجود صورت در است بديهي كند.نمي

 اخباار در العبيادلي گازارش  كباری زيناب بارگاه وجود خصوص در تاريخي گزارشات و مستندات وجود عدم

 قارار جديادی ترديادهای و شا  معارض در را مصر در (س)نبزي حضرت رحلت و ورود باره در الزينبيات

  اسات الساباع قناطر بنام محلي در قاهره در (س)علي بنت زينب قبر شد مدعي كه كسي اولين سويي از .دهدمي

 در شابلنجي مانند كساني است نكرده ادعايي چنين او از پيش كسي و [954]است (379م) الشعراني عبدالوهاب
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 باعاث ايناا  رسادمي نظر به .اندكرده تكرار را شعراني ادعای  [956]نوراهنوار در الرفاعي و [955]اهبصار نور

 .باشند شده (س)كبری زينب به بارگاه اين انتساب شهرت

 اهل مزارات كتاب در جاللي حسيني حسين محمد و [957]الكبری زينب كتاب در النقدی جعفر نيز شيعيا  ميا  از

 مدفو  قاهره در كبری)س( زينب كه اندمدعي الزينبيات، اخبار كتاب مندرجات به اعتماد با [952]تاريخها، و بيت

 است.

 حتماي كربال واقعه از پس مدينه به زينب)س( حضرت بازگشت است معتقد الشيع  اعيا  مول  امين محسن سيد

 آنجا در را عمرش بيشتر كه اشاصلي موطن عنوا  به مدينه از وی خروج خصوص در خبری گونه هيچ اما است

 .باشد رفته دنيا از شهر همين در كبری زينب  كه است منطقي لذا [953]نيست. دست در كرده سهری

 ولي است خدشه قابل مصر سوی به مدينه از وی خروج بر مبني عبيدلي گزارش با امين محسن گفتار اين گرچه

 هایتناقض همچنين و مصر به زينب)س( حضرت مسافرت احتمال عدم خصوص در متعدد شواهد و قراين اقامه

 كاه اسات آ  مؤياد الزينبياات اخباار كتاب در عبيدلي توسط مطروحه گزارش در شده ذكر اريخيت و محتوايي

 محسان تحليل باشد. معتبر كماكا  مدينه شهر در عمرش پايا  تا حضرت آ  حضور بر مبني امين محسن تحليل

 اساسااً دمشق لهجم از و ديگر مكاني به زينب)س( حضرت مسافرت باره در كه گيردمي بيشتر قوت زماني امين

 قار  از انتسااب  ايان كه دارد وجود دمشق شهر در حضرت آ  به منسوب بارگاهي تنها است، نرسيده گزارشي

 .رودنمي جلوتر هشت 

 آ  دفان محال چند هر باشد رفته دنيا از مدينه شهر در وی كه است آ  واقعيت به احتمال تريننزدي  بنابراين 

 و صاحابه از بساياری ]مانناد مديناه شهر در زينب)س( حضرت فنمد ماند  ناشناخته .نيست مشخص بزرگوار

 مادفن اينكاه كماا نمايد.مي منطقي و محتمل پيامبر)ص(است، صحابه اصلي موطن كه خدا)ص([رسول نزديكا 

 عنوا به علي)س( بنت زينب ماند  ناشناخته ولي است. مانده مخفي پيامبر)ص( محبوب دختر زهرا)س( حضرت

 واقا  آ  عالماا  و اهالي بسيار توجه مورد طبيعي صورت به كه مصر و شام نظير بالدی در خدا)ص( لرسو نوه

 توجاه ماورد  ترگمناام مراتاب به افرادی مدفن و سرگذشت حاليكه در دارد. بسيار تأمل و سوال جای گرددمي

 .است گرفته قرار بالد اين مورخا 
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 آ  شاده مادعي درساتي به  شيعه برجسته محقق امين سنمح سيد هك گونه هما  رسدمي نظر به اوصاف اين با 

 تاريخنگااری منظار از اسات باديهي .باشاد شده سهرده خاك به جا هما  در و كرده رحلت مدينه در حضرت

 قااهره ياا دمشاق نظيار ديگر مكاني در او كه رساندنمي اثبات به را امر اين مدينه در وی مدفن نبود  مشخص

 كاه كنادمي ايجاد پژوهشگرا  از برخي در را منطقي انگيزه اين فرهنگي و مذهبي هایجنبه هگرچ .باشد مدفو 

 كنند. تاكيد دمشق و قاهره شهر دو در حضرت آ  به منسوب مرقدهای انتساب بر

 گیری نتیجه

 تااريخي شاهرت از حسايني نهضت در موثرش و رن  پر حضور دليل به ويژهبه كبری)س( زينب آنكه وجود با

 ايان انادكرده اختياار سكوت ايشا  زندگي از ایهعمد قسمت خصوص در مورخا  اما است  برخوردار سياریب

 باشد نداشته وجود بزرگوار آ  شخصي زندگي خصوص در مستمری بيش و ك  و موثق گزارش تا شده باعث امر

 مقااط  در وی گاذار تاثير حضور وجود اين با نيست. مشخص مورخا  برای او وهدت سال حتي كه ایگونه به

 سافر ايان در ايشاا  عملكارد و نظر اظهار از موثق گزارشهای وجود و كربال سفر جريا  نظير  تاريخي حساس

 شاام، و كوفاه به مسافرتش جريا  در ايشا  همتای بي عملكرد و آفريني نقش از روشن تصويری تا شده باعث

 در الشاا  عظي  بانوی اين از بالغت و شجاعت صبر، ،پايمردی عزت، با توام ماندگار نقشي كه امری گردد ارائه

 واهی اشارات  و مضامين از مملو كه شام و كوفه در او كوبنده و ژرف هایخطبه ويژه به گذاشته. يادگار به تاريخ

 نوييباا عناوا  باه ايشا  مندا  عالقه و خوانندگا  برای  معرفتي گوناگو  ابعاد در را بلندی معارف است قرآني

 سازد.مي مسلما  زنا  برای ممتاز و پيشرو الگويي او از كه امری داردمي عرضه ونهنم

 : منابع

 .ش9959 ملي، آثار انجمن تهرا ، الغارات، كوفي، ثقفي محمد بن ابراهي  .1

 .9492 النجفي، المرعشي مكتب  ق  الطالبيين، انساب في اهصيلي الحسني، الطقطقي ابن .2

 .ق9976  الحيدري ،المكتب  نج ، طالب  ابي آل قبمنا آشوب، شهر ابن .3

 .تا بي حيدري ، مكتب  نج ، ق،9920 طالب، ابي آل انساب في الطالب عمدة مهنا، ابن .4

 .9499 النشر، وللطباع  الكتبي بيروت، فدك، و السقيفه جوهری، ابوبكر .5

 .9402للمطبوعات، اهعلمي موسسه الطالبيين، مقاتل اصفهاني، الفرج ابي .6

 .9422 العلمي ، دارالكتب بيروت، الصحاب معرف  اهصفهاني، نعي  ابي .7

 .تا بي للتراث، دارالمامو  مسند، الموصلي، يعلي ابي .8
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 .ش9972 المرضي ، نشر تهرا ، المصطفي، قلب بهج  الزهراءفاطم  الهمداني، الرحماني احمد .9

 .9426 العصري ،  المكتب بيروت، النساء، بالغات طيفور، طاهر ابي بن احمد .11

 .9492دارالفكر، بيروت، الفتوح، الكوفي، أعث  بن احمد .11

 .9493 الدولي ، اهفكار بيت رياض، مسند، حنبل، بن احمد .12

 .9422 العلمي ، دارالكتببيروت، الحنفاء، اتعاظ المقريزی، علي بن احمد .13

 .9492 ،العلمي دارالكتببيروت، اهعتبار، و المواعظ المقريزی، علي بن احمد .14

 .9496 الكتب، عال  بيروت، الفقيه، البلدا ،ابن كتاب الهمذاني، محمد بن احمد .15

 .9497 دارالفكر، بيروت، ، اهشراف، انساب البالذری يحيي بن احمد .16

 .9497 التوزي ، و النشر و للطباع  اليمامه بيروت، -دمشق البيت، اهل نساء جمعه، خليل احمد .17

 .9403 النجفي، المرعشيمكتب  ق ، الطالبيين، انساب في الفخری المروزی، دمحم بن حسين بن اسماعيل .18

 .تا بي الحيدري ، مطبعه نج ، الكبری، زينب النقدی، جعفر .19

 .تابي القومي، اهرشاد و الثقاف  وزارة مصر، والقاهره، مصر ملوك في الزاهرة، النجوم بردی، تغری ابن يوس  جمالدين .21

 .تا بي ،9494 العربي، دارالبيا  بيروت، ظيم ،الع المرأه الصفار، حسن .21

 .تا بي البالغ، موسسه الكبری، الهداي  الخصيبي، حمدا  بن حسين .22

 .9409 البيت، اهل موسسه بيروت، الخواص،تذكرة الجوزی، بن سبط .23

 .9977اسالم، نويد ق ، بخشايشي، عقيقي تعريب، و ترجمه لهوف، ، طاووس بن سيد .24

 .9977اسالم، نويد ق ، بخشايشي، عقيقي تعريب، و ترجمههوف،ل طاووس، بن سيد .25

 .9425 العصري ، مكتب  بيروت، القالئد، درر و الفوائد غرر المرتضي، أمالي مرتضي، سيد .26

 ..9499 اهسالمي ، المعارف موسسه ق ، المعاجز، مدين  البحراني، هاش  السيد .27

 .تا بي ،9492 العلمي ، دارالكتب بيروت، المنتظ ، الجوزی، ابن علي بن عبدالرحمن .28

 .9490 العلمي ، دارالكتب بيروت، المدارس، تاريخ في الدارس الدمشقي، النعيمي محمد بن عبدالقادر .29

 .الكتاب للطباع  المصري  الهيئ  المعارف، قتيبه، بن مسل  بن عبداهلل .31

 .تا بي الهالل، مكتب  و دار بيروت، زينب)س(، السيدة الهاشمي، عبدالمنع  .31

 .9422  العلمي ، داراكتبالعرببيروت، انساب جمهرة اهندلسي، حزم ابن احمد بن علي .32

 .9495 التوزي ، النشرو و دارالطباعه دمشق، مدين  تاريخ عساكر، ابن حسن بن علي .33

 .تا بي العربي، التراث احياء دار بيروت، الذهب، مروج مسعودی، حسين بن علي .34

 .9492 العلمي ، الكتب دار بيروت، التاريخ، في ملالكا اثير، ابن محمد بن علي .35

 .9422القاهره، زينب)س(، القداء بطل  و الزهراء ابن  شبلي، احمد علي .36

 .كنا  دار دمشق، بيت، اهل انساب في مخطوطات ارب  مجموعه از ] اهكسير روح الواسطي، الحسن بن علي .37

 .9429 الهالل، مكتب  و دار وت،بير اهشراف، و التنبيه المسعودی، الحسين بن علي .38

 .9409 اهسالمي، دارالكتاب اهئم ،بيروت، معرف  في الغمه كش  اهربلي، عيسي بن علي .39
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 .9403 النجفي، المرعشي مكتب  ق ، الطالبيين، انساب في المجدی  العلوی، محمد بن علي .41

 .تا بي النجفي، يالمرعشمكتب  ق ، الطالبيين، انساب في المجدی العلوی، محمد بن علي .41

 .ش9922 مرتضوی، انتشارات تهرا ، بهائي، كامل الطبری، الدين عماد .42

 .9424للمطبوعات، اهعلمي موسسه بيروت، الهدی، بأعالم الوری اعالم طبرسي، حسن بن فضل .43

 .9425 الحيدري ، المكتب  ق  اهحتجاج، طبرسي، حسن بن فضل .44

 .9425للمطبوعات، اهعلمي موسسه بيروت، الطاهرة، العترة انساب بيضو ، لبيب .45

 .9409 للمطبوعات، دارالتعارف بيروت، الشيعه، اعيا  امين، محسن .46
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 .9493البالغ، موسسه بيروت، الرسول، آل مناقب في السؤول مطالب الشافعي، النصيبي طلحه بن محمد .57

 .9425 العصري ،المكتب بيروت، بطوط ، ابن بطوطه، ابن رحل  الطنجي، عبداهلل بن محمد .58

 .9497 البعث ، موسسه ق ، اهمالي، ، بابويه بن علي بن محمد .59

 .ق9925 الحيدري ،مكتب  نج ، شراي ،ال علل بابويه، بن علي بن محمد .61

 .9492 للمطبوعات، اهعلمي موسسه بيروت، النعم ، تمام و الدين بابويه،كمال بن علي بن محمد .61

 .9403 النجفي، المرعشيالمكتب  ق ، الطالبيه، انساب في المباركه الشجرة رازی، فخر عمر بن محمد .62

 .9403 النجفي، المرعشيمكتب  ق ، الطالبيين، انساب في المبارك  الشجرة رازی، فخر عمر بن محمد .63

 .9933 للمطبوعات، اهعلمي موسسه اهرشاد،بيروت، ، نعما  بن محمد بن محمد .64

 .9494 التوزي ، و النشر و للطباع  دارالمفيد بيروت، اهمالي، ، نعما  بن محمد بن محمد .65
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 .تا بي دارالمعارف، قاهره، قريش، نسب الزبيری، عبداهلل بن مصعب .71

 .نسانيا علوم پژوهشگاه )تهرا ، العلويين، انساب في الكبير اهنساب بحر البطايحي اهشهب الباز منصور .72

 .ق9967 الزهراء،مطبع  النج ، الحسين، مقتل خوارزمي، المكي احمد بن موفق .73

 .9335 دارصادر، بيروت، البلدا ، معج  الحموی، ياقوت .74

 .تا بي جا، بي نجفي، مرعشي جواد محمد رهنش يات،(س)الزينب اخبار  العبيدلي، حسن بن يحيي .75

  lپناه هداي  رضا محمد ال؛کرب ى حادثه در عثمانى تفکر ازتابب

 بىه و کردنى  آرايىى صف )ع( حسين امام قيام مقابل در که نيروهايى مذهبى - سياسى تفکر بازشناسى :چکيده 

 ىبرهىه ايىن دقيى  شناخت در توان مى که است مهمى موضوعات از بودن  سهيم آن شکست در مختلف انحاى

 بىر را عثمانى تفکر حاکميت شواه ، و ادله برخى ىارائه با مقاله اين . باش  گشا راه تشيع تاريخ حساس بسيار

 مساوى آنان تشيع با را نيروها بودن کوفى که ساخته آشکار و داده نشان کربال در چه و کوفه در چه نيروها اين

 کننى مى تبليغ خود گوهاى و گفت و ها تهنوش در محققان از برخى که است تاريخى اى مغالطه دانستن، مالزم و

 مراسىم کىربال، ى حادثىه ى آورنى ه وجىود بىه عامىل تنها عنوان به اماميه( رافضه) شيعيان کردن محکوم با و

 . برن مى سؤال زير را عاشورا روز در عزادارى

 هىاىزمينه و عوامل نيز و تفکر اين نيروهاى شناخت براى آن، هاىمالک و عثمانى مفاهيم تعريف به نوشتار اين

 بىا کننى ه مقابله نيروهاى بر آن حاکميت و کربال و کوفه در عثمانى تفکر بازتاب و کوفه در آن ىتوسعه و رش 

 . است پرداخته )ع( حسين امام قيام

 :کليهي هاي کلمه

 ابىى آل ى هشىيع مىذهبى، تشىيع سياسى، تشيع عثمان، دين عثمانى، مذهب )ع(، على دين علوى، مذهب شيعه،

 غلو ناصبى، سفيان،

 مقهمه

 خىود بىه را غيرمسىلمان محققىان حتى و سنى و شيعه از زيادى محققان توجه کربال ارزشمن  و عظيم ىحادثه

 نظىر بىه امىا ;انى داده قرار تحليل و بررسى مورد را آن و نگريسته آن به اىزاويه از يک هر و است کرده جلب

 و نقى  مىورد تىرکىم شىهرت، يا و حساسيت دليل به که، دارد وجود توجهى ابلق مطالب و نکات هنوز رس مى

http://www.sokhanetarikh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/449-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87%E2%80%8F-%D9%89-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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 کىه اسىت عراقى نيروهاى مذهبى - سياسى تفکر دقي  شناخت موارد، اين ىجمله از ;است گرفته قرار بررسى

 . رسان ن  يارى را اموى حزب کربال و کوفه در و کردن  آرايىصف )ع( حسين امام قيام برابر در

 آنان اجتماع مرکز و شيعه تفکر مه  عنوان به کوفه شهر تاريخى جايگاه از ناشى موضوع اين به رداختنپ اهميت

 تحليىل پيچيى گى بر نقطه، اين سياسى جغرافياى ىحوزه در کربال ىحادثه وقوع با تاريخى ىسابقه اين . است

 و گيىرد قىرار توجه مورد آن اهرىظ صورت سهو به يا و عم  به هميشه تا است ش ه سبب و افزوده نهضت اين

 و بىازيگران ىچهىره و بمانى  ابهىام در آن از تىوجهى قابىل قسمت يا و ماجرا حقيقت تا شود زده دامن آن به

 . نگردد آشکار آن واقعى ان رکاراندست

 سانسىور و تبليغات نخست، :است ش ه معارض نيروهاى سياسى و فکرى خط دقي  شناخت مانع مهم عامل دو

 تىا شى ن آشىکار مانع عامل دو اين . شيعه جغرافياى ىحوزه در حادثه اين دادن رخ ديگر، و اموى ىردهگست

 يىا و شىام مانن  عثمانى و اموى جغرافياى ىحوزه در حادثه اين اگر که اىگونه به ش ، معارض هاىگروه نقش

 . ش مى ثبت تاريخ در بهتر آنان نقش دادمى رخ بصره

 شىيعه معارضىان بىراى اىبهانىه طرفى از و داده قرار سرگردانى و حيرت در را برخى عامل، دو اين از ناآگاهى

 ايىراد و طعىن کسى چه بر خواهي مى عاشورا روز در عزادارى با شما که کنن  مطرح را اشکال اين تا است ش ه

 شىهادت بىه را او نيىز بالکىر در و کردن  دعوت را )ع( حسين امام خودتان فکرهاىهم که حالى در کني ؟ وارد

 ايىن بىهحقيقت در کوفه شيعيان از نادرست هاىبرداشت اين (1) الرافضة عن  عاشوراء طقوس ک: . .)ر رسان ن 

 شىناخته ()ع حسىين امام قيام معارضان مذهبى - سياسى تفکر حقيقت تا ش ه تالش ترکم که گرددمى باز نکته

 - سياسىى افکىار معرفىى و موضىوع اين به محققان توجه جلب ىبرا کوچک چن  هر گامى نوشتار اين . شود

 . کربالست ىحادثه در معارض نيروهاى مذهبى

 عثمانى مذهب

 باز آن از پس و عثمان ش ن کشته ماجراى به آن تاريخى بستر که است اىفرقه نام و سياسى اصطالحى عثمانيه

 از پس اما ;بودن  واح  امت عثمان ش ن کشته از پيش تا مسلمانان که باورن  اين برسنت اهل علماى . گرددمى

 .گردي  اسالم جهان در حوادثى  ايشپي منشا که ش ن  تقسيم علوى و عثمانى سياسى مهم گروه دو به ماجرا اين

 )236 ص ،11 ج الف، )ذهبى،
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 شورشىى هىاىگىروه اب مخفيانه ع(( على که معتق ن  آنان . ش  کشته مظلومانه عثمان عثمانيان، اعتقاد اساس بر

 و 211 -211 ص ج، مفي ، شيخ ;449 ص ،3 ج الف، طبرى،) ;است داشته عه ه به را آن رهبرى يا و همکارى

 هىاگروه اين تمام نتيجه در ;است کرده نوايىهم آنان با خود گيرىکناره و سکوت با او گفتن مى کم دست (218

 و مخالفىت دليل به او، خالفت چنين هم . است سهيم آنان رمج در نيز )ع( على و شون  قصاص باي  و ان مجرم

 ديگىرى نىام فتنىه دوران جز او خالفت دوران و ن اشته مشروعيت بصره، و شام مسلمانان از گروهى بيعت ع م

 ص ،1 ج عجلىى، ک: . .)ر داشىتن مىى مقى م )ع( اميرالمؤمنين بر را عثمان نيز برترى و فضيلت نظر از . ن ارد

 (2719 ص ،12 ج و 132 ص ،6 ج ب، حجر، ابن ;211 -217ص و 85 ص مفي ، شيخ ;118

 مقابىل در عثمان دين اىعقي ه چنين و گفتن مى عثمان ىشيعه و عثمانى بودن  تفکرى چنين داراى که کسانى به

 .بود )ع( على دين

 عثمانى تفکر نمود

 نظامى – سياسى مسائل در الف(

 رهبىرى بىه جمىل جنى  در 36 سىال در علوى تفکر با آن نظامى - سياسى بلتقا و عثمانى تفکر نمود اولين

 . بود زبير و طلحه و عايشه

 بصىره مىردم گرايش آنها نخستين که داشت پيام هايى ولى انجامي ، علوى حزب پيروزى به جمل جن  چه گر

 تلقىى شىام از قسىمتى هرشى اين که بود يافته گسترش چنان آنان ميان در عثمانى مذهب و بود عثمانى تفکر به

 )165 ص المالکى، ;333 ص ،6 ج سع ، ابن ;51 ص ،4 ج )صنعانى، . است گرفته قرار عراق در که ش مى

 داد قىرار هم مقابل در را علوى و عثمانى تفکر دو ترىبيشوسعت با صفين جن  جمل، جن  از پس سال يک

 . بىود علىوى سى اه شى ي  تضىعيف و عثمىانى اهسى  حتمىىشکست از رهايى مختلفى داليل به آن ىنتيجه که

 و شىهرها در و گرفىت تىرىبىيش رون  عثمانى مذهب معاويه، رسي ن ق رت به و )ع( حسن امام صلح از پس

 ;458 و 453 ص )بىالذرى، يمىن (،351 ص ،2ج اعىثم، )ابىن جزيره مانن  شام و بصره از غير ديگرى مناط 

 و شىام عثمىانى تفکىر نىوع . يافت گسترش کوفه حتى و (32 ص اسکافى، )رى (،117 ص ،4 ج الف، طبرى،

 ).)همانجا است بوده ناصبى يعنى آن، افراطى ىگونه از رى و بصره

 عقي تى مسائل در ب(
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 امىام خالفت که بود اين کم دست . بود ضعف و ش ت دارى ديگر مذهبى - سياسى تفکر هر مانن  عثمانى تفکر

 نىوع و بىود )ع( اميرالمؤمنين از ناخشنودى و ناخرسن ى آن متوسط ح  که گفت بتوان شاي  و ن اشتن  قبول را

 معىرو ). بىود همراه )ع( بيت اهل و اميرالمؤمنين لعن و سب با که ش مى ظاهر هاناصبى و نصب در آن افراطى

 (186 ص الحسنى،

 خالفىت و داشىتن  اعتقىاد ان(عثمى و عمر ابوبکر، گانه سه خلفاىخالفت )يعنى تثليث خالفت به تنها هاعثمانى

 . دانست مى فتنه دوران تنها را )ع( اميرالمؤمنين

 تربيىع ىمسىلله حنابلىه، امىام حنبل، بن احم  که اين تا داشت، ادامه هجرى سوم قرن اول ىنيمه تا ان يشه اين

 .(221 -191 صص جعفريان، ک: . )ر کرد مطرح را على( و عثمان عمر، ابوبکر، چهارگانه خلفاى)خالفت

 کوفه در عثمانى مذهب

 ميىان در شىيعى ىان يشه دهىشکل در )ع( اميرالمؤمنين فرهنگى هاىتالش و کوفه تاريخى ىسابقه به توجه با

 گيرىشکل پذيرش نخست، ىمرحله در شاي  عثمان، قتل و محاصره در آنان از زيادى گروه نقش نيز و کوفيان

 خىورده رقىم آنجىا در که مختلفى سياسى حوادث و نکات بررسى اما ; باش مشکل شهر اين در عثمانى مذهب

 :کن مى تبيين را موضوع اين است،

 کوفه در عثمانى تفکر گسترش و گيرىشکل الف(

 - بىانفوذ چنى  هىر - آنىان از انى کى جمعيت و بودن  سياسى ىشيعه کوفيان، اکثر ;نبود يکنواخت کوفه تشيع

 خىود تطميع، و ته ي  و فشار و سياسى حوادث اثر برتوانستمى نيز سياسى تشيع . داشتن  مذهبى تشيع گرايش

 کردن ، قيام عثمان عليه بر کوفه از که گروهى . کن  نزديک مروانى( و اموى )حزب حکومت رسمى مذهب به را

 ج طبرى، ک: . )ر نبود عثمان دار طر  کوفيان از کسى که نيست معنا ب ان اين اما زدن ،مى رقم را اکثريت شاي 

 (.511 ص ،3

 ش  مطرح پيشنهاداتى گرفت صورت مکه در که عايشه و زبير و طلحه حضور با مشورتى ىجلسه در چنين هم 

 واقىع قبول مورد عراق اما ;نش  حاصل توافقى شام و م ينه ىباره در . کنن  آغاز شهر ک ام از را خودحرکت که

 کوفىه در و است بسيارى هوادران داراى زبير بصره در که بود اين کردن  مطرح انتخاب اين براى که دليلى . ش 

 نخسىت مراحىل در مىردم چنين هم (471 ص ،3 ج طبرى، ;222 ص .)بالذرى، دارد زيادى دارانطر  طلحه
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 و امىام دشىمنان از کىه اشعرى ابوموسى سخنان سبب به جمل جن  در )ع( اميرالمؤمنين يارى براى نيرو اعزام

 جمعيىت ابوموسى، عزل و اشتر مالک ته ي  و نماين گان اعزام از پس و بودن  مردد بود عثمانى تمايالت داراى

 بىه امىا دادن ، نشان خود از بهترى حضور صفين جن  در گرچه کوفه مردم . ش  اعزام کوفه از نفرى هزار چن 

 (.531 -529 ص منقرى،) است ش ه تصريح نيز مخالف نيروهاى حضور

 کىه زيىادى هىاىخىانواده و هىاکشىته . گذاشىت کوفىه مىردم بىر را خىود تىاثير نيىز صفين جن  پيام هاى

 در امام ض  بر زيادى تبليغات ساززمينه است، جنگى هر طبيعى پيام  که هايىمعلوليت و بودن  ش هسرپرستبى

 و امىام از گردانىى روى بر قضايا اين .)همانجا( کردن مى معرفى اوضاع وخامت مسلول را امام و بود ش ه کوفه

 باش  مؤثر توانستمى عثمانى مذهب به دنياخواه، و سياسى مسائل از گيرکناره شکاک، نگر،سطحى افراد گرايش

. 

 شهرهاى تا نمود آغاز را اىچن جانبه تالش کوفه مردم از گرفتن بيعت و )ع( حسن امام صلح از پس نيز معاويه

 و تشىيع مرکزيىت دليىل به کوفه و ده  سوق کردمى اقتضا او منافع که جهتى همان به ان ک ان ک را نشينشيعه

 ىان يشىه تغيير براى که است طبيعى بنابراين ;رفتمى شمار به معاويه اصلى ىجبهه داشت، که ممتازى موقعيت

 بىر کوفه مردم از نخست ىمرحله در معاويه رو اين از ;گردد مبذول ترىبيش توجه و تالش شهر اين در شيعى

 و گسىترش و زدايىىشىيعه به نيل براى و (72 ص ،2 ج )جاحظ، گرفت بيعت ع() اميرالمؤمنين از برائت اساس

 :جملىىىىه از داد انجىىىىام مهمىىىىى اقىىىى امات شىىىىهر، ايىىىىن در عثمىىىىانى مىىىىذهب کىىىىردن نهادينىىىىه

 گرايش کامال که کرد انتخاب کوفه براى حاکمانىنخست ىمرحله در معاويه . مذهبعثمانى حاکمان انتصاب  .1

 بىن ضىحاک ابيه، بن زياد شعبه، بن مغيرة عاص، بن عمرو بن عب اهلل چون کسانى . داشتن  علوى ض  و عثمانى

 . مىىروان بىىن بشىىر و زيىىاد بىىن عبيىى اهلل انصىىارى، بشىىير بىىن نعمىىان فهىىرى، مسىىلمه بىىن حبيىىب قىىيس،

 )ابىن شىکنجه، (26 ص ،8 ج عسىاکر، ابن ;479 ص )بغ ادى، کردن، مثله و قتل . تطميع و ارعاب سياست  .2

 ،1 ج طوسىى، )شيخ زن انى، (147 ص ،9 ج امينى، ;424 ص ،6 ج عساکر، )ابن تبعي ، (211 ص ،7 ج حجر،

 ،1 ج نعمىان، )قاضى هاخانه کردن خراب و المال بيت از سهميه قطع (315 ص ،2 ج شهرآشوب، ابن ;286 ص

 حى  در ممکن وجه ش ي ترين به دوران اين در که بود ايىهسياست (45 ص ،11 ج الح ي ، ابى ابن ;171 ص

 ديى  خود به کوفه مذهبى تشيع که است دورانى ترينتلخ و ترينسخت از يکى دوران اين . ش مى اعمال شيعيان

 و عثمىانى کىه کسىانى شىيعيان، کردن زن انى و تبعي  و قتل کنار در . کوفه مذهبانعثمانى تقويت و حمايت  .3
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 حقىوق و گرفتنى  قىرار امىوى کىارگزاران کامل حمايت مورد دادن مى انتشار را فضايلش و بودن  او ردادوست

 تىا کىرد مؤکى  ىتوصىيه او به مغيره به دستورى طى معاويه .(44 ص ،11 ج )همان، ش مى داده آنان به زيادى

 .(252 ص ،2 ج )بالذرى، ده  قرار خودحمايت و توجه مورد را کوفه هاىعثمانى

 پنجىاه، و چهىل هىاىدهىه در کوفىه در عثمىانى مىذهب کىردن نهادينه و زدايىشيعه براى معاويه هاىسياست

 و نبودن  خشنود )ع( اميرالمؤمنين هاى سياست از نوعى به يا و شکاک يا و بنيانسست که را بسيارىتوانستمى

 هىاىگىرايش تغيير به بودن ، گيرکناره سىسيا جريانات و مسائل از که افرادى چنين هم و بودن  خورده زخم يا

 اميرالمؤمنين ها،جن  در که را افرادى حتى . ده  سوق عثمانى گرايش به را آنان و کن  وادار مذهبى و سياسى

 عثمىانى بىه سياسىى تشيع از را آنان فکرى مذهب و سازد پشيمان خود ىگذشته از بودن  کرده همراهى را )ع(

 ص ،5 ج مىزى، ;111 ص ،3 ج طبرانى، ;126 ص ،7 ج سع ، ابن ;461 ص ،1 ج جلى،ع ک: . .)ر کن  تب يل

 .(98 ص ،4 ج الح ي ، ابى ابن ;338

 کننى مى پي ا گرايش عثمانى مذهب به پارچهيک کوفه قبايل و هامحله از برخى که است سياسى تغييرات اين با

 وقتىى مغيىره کىه است کوفه در نيروها اين ضورح با و (65 -61 ص ،4 ج الح ي ، ابى ابن ;21 ص )المشه ى،

 و کىرد خواهى  راضى را بصره زياد که گوي مى او به اطمينان با ده مى معاويه به را يزي  عه ى واليت پيشنهاد

 .)ابىن کردنى  بيعىت يزيى  با م ينه از پيش عراق و شام رو اين از و (16 ص ،3 ج خل ون، )ابن ! را؟ کوفه من

 .(175 ص ،1 ج قتيبه،

 ج طبىرى، ک: . .)ر باشى  نيز هاخانواده در توانستمى سياسى اختال  اين حتى قبايل، برخى و محله بر افزون

 (17 ص ،2 ج بحرانىىى، ;142 -141 ص ،3 ج نعمىىان، قاضىىى ;121 -119 ص صىى وق، شىىيخ ;329 ص ،4

 کوفىه حىاکم زبيىر بن عب اهلل ر ط از مطيع بن عب اهلل وقتى که بود ان ازه ب ان تا کوفه در عثمانى مذهب حضور

 (383 ص ،6 ج .)بالذرى، داد را عثمان و عمر ىسيره اجراى ىوع ه مالک بن سائب به آنان رضايت براى ش ،

 اميرالمؤمنين ىسيره اجراى خواهان و دانست ترکم را عمر ىسيره ضرر و کرد رد را عثمان ىسيره سائب گرچه

 ميىان در مىذهبى - سياسىى طيىف دو اين حاکميت و نفوذ گوياى مطيع بن  اهللعب از اىوع ه چنين اما ;ش  )ع(

 . رسىان مىى کوفىه در را عثمىانى مىذهب ىغلبىه پيشىنهادى چنىين گفىت توانمى حتى ;است کوفيان ىتوده

 و هىامىالک چىه شناسىىفرقىه نظىر از عثمىانى تفکر تعريف بر افزون مذهبان یعثمان یهامشخصه و هامالک
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 دهىيم نشىان آنان عملکرد در را نمادها اين بتوانيم ما چنانچه است؟ عثمانى تفکر نماد اىخارجى اىهمشخصه

 . ببريم پى کربال ىحادثه در تفکر اين بازتاب به توانيممى بهتر

 ىبىاره در آنچىه از و کىردعمىل از را آنهىا تىوانيممى اما ;دارد مختلفى هاىراه نمادها، و هامالک اين شناخت

 ذيىل قىرار بىه آنهىا توضيح که است فهرستى هاگزارش اين حاصل . آورد دست به ان کرده بيان مذهبانثمانىع

 .اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت

 يىک کىه اسىت چيىزى حى اقل - گذشىت کىه چنىان - مطلب اين )ع(. اميرالمؤمنين بر عثمان داشتن مق م  .1

 .(271 ص ،12 ج و 132 ص ،6 ج حجر، ابن ؛118 ص ،1 ج )عجلى، دارد اعتقاد ب ان مذهبعثمانى

 از و شىناختن نمى رسميت به را ع() اميرالمؤمنين حکومت هامذهبعثمانى )ع(. اميرالمؤمنين با نکردن بيعت  .2

 آن از پىس ولى کردن ، بيعتنخست ىمرحله در برخى البته ;کردن مى تعبير «فتنه دوران» به حضرت آن دوران

 . زبير و طلحه مانن  ;گردان ن  روى )ع( اميرالمؤمنين از و شکسته را خودبيعت

 مذهبانعثمانى از بسيارى ىباره در . نهروان و صفين و جمل هاىجن  در )ع( اميرالمؤمنين با همراهى ع م  .3

 (467 ص ،11 ج بغى ادى، .)خطيىب حىازم ابى بن قيس و ثابت بن زي  مانن  ;است ش ه تصريح مطلب اين به

 امىا ان ،نکرده تلقى «عثمانى» را آنان چن  هر است، ش ه بيان نکته اين شانسياسى ب سوا در که افرادى بنابراين

 . شون مى تلقى عثمانى سياسى، رفتارشناسى نظر از

 تمىام او، خىواهىخىون و مظلىوم ىخليفه از دفاع شعار با معاويه . صفين در معاويه کردن همراهى و يارى  .4

 ش ه اشاره سرود، اس ى خريم بن ايمن که شعرى در . نمود حاضر صفين در و کرد جمع خود دور به را شاميان

 -555 ص .)منقىرى، بىود عثمىانى دينشىان که گرفتن  دست به شمشير معاويه کنار در نفر هزار هشتاد که است

556.) 

 بىودن عثمانى به کردن  همراهى را معاويه صفين در که بسيارى حال شرح در اساس همين بر نيز مورخان شاي 

 . ان کرده تصريح آنان

 آنىان از تبرى و )ع( بيت اهل نيز و حضرت آن لعن و سب و )ع( على المؤمنين امير بهنسبت دشمنى و بغض  .5

 ىنمونه مروانيان و امويان و داشت را تفکر اين رهبرى معاويه که است عثمانى تفکر افراطى نوع از لعن و سب .

 هىالل ابىن ک: . .)ر اسىت ش ه تصريح نکته اين به مذهبانعثمانى از بسيارى ىهبار در . هستن  گروه اين کامل
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 اميرالمىؤمنين لعن و سب و خود دشمنى اظهار براى ابوتراب و کذاب تعبير از معموال آنان (558 ص ،2 ج ثقفى،

 بهخواست وقتى کربال ىحادثه از پس زياد ابن که چنان . کردن مى استفاده اش گرامى اصحاب و فرزن ان و )ع(

 .(481 )بغ ادى، کرد تعبير کذاب بن کذاب به بزرگوار دو آن از کن  توهين )ع( حسين امام و )ع( على امام

 از پىس )ع( اميرالمىؤمنين ضى  بر روايات از بسيارى )ع(. اميرالمؤمنين ض  بر پردازىدروغ و روايات جعل  .6

 . شىى  شىىايع و سىىاخته او دوران در (45 -44 ص ،11 ج الح يىى ، ابىىى )ابىىن معاويىىه سياسىىى ىبخشىىنامه

 و معاويىه سياست .)همانجا( داد را آن توقف دستور معاويه خود که ش  شايع ق ر آن عثمان براى تراشىفضيلت

 بىا و کردنى مىى ابىزارى ىاسىتفاده تىابعين و صىحابه فرهنگىى و مىذهبى هىاىچهىره از که بود اين اميه بنى

 شىماربىى فضىايل بىا خلفىا ىبىاره در فضىايل جعىل ىوسىيله بىه سوزىتشخصي و سازىشخصيتسياست

 مشىهور صىحابى جنى ب، بن سمرة از معاويه نمونه عنوان به ؛پرداختن مى معارضه و مقابله به )ع( اميرالمؤمنين

 لى ا هىو و قلبىه فىى ما على اهلل يشه  و ال نيا الحياة فى قوله يعجبک من الناس من و» آيات بگوي  تا خواست

 -214 )بقىره: «الفسىاد اليحىب اهلل و النسىل و الحىرث يهلک و فيها ليفس  االرض فى سعى تولى اذا و الخصام

 در (217 )بقىره: «اهلل مرضىات ابتغاء نفسه يشرى من الناس من و» ىآيه و ش ه نازل )ع( على مذمت در (215

 .)ابىن کىرد راضى دروغى چنين بيان به را سمره درهم، هزار چهارص  پرداخت با وى . ملجم ابن منزلت و شان

 روايىت اميه بنى هاىخواستهجهت در کوفه مشهور اخبارى حکم، بن عوانة چنينهم (73 ص ،4 ج الح ي ، ابى

 نىام خىودالفهرست در کتاب اين از ن يم ابن و نوشت امية بنى و معاوية سيرة کتاب نام به کتابى وى . ساختمى

 (.113 ص ن يم، )ابن است برده

 از ترابيه، به شيعيانش از و ابوتراب به ()ع اميرالمؤمنين از تعبير مانن  تعبيراتى استعمال . اموى سياسى ادبيات .7

 استفاده تعابير اين از مروانيان و امويان آنان راس در و هاعثمانى تنها . است مذهبانعثمانى سياسى ادبيات جمله

 . کنن  استفاده اين تعابير از خوارج که است نش ه دي ه منابع در حتى ;کردن مى

 از را خود کارگزاران حکومتى هر کلى طور به . مروانيان و امويان طر  از نظامى و سياسى مناصب پذيرش  .8

 توانسىتمىى معاويىه نىه کىه اسىت طبيعى رو، اين از ;باشن  مواف  او هاىسياست با که کن مى انتخاب افرادى

 و کمک به بودن  حاضر شيعيان نه و باش  داشته اعتماد آنان به و بس ارد شيعيان به را مىنظا و سياسى هاىپست
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 طىر  دو هىر از دورى و اعتمىاد ع م بنابراين، ;بمان  استوار مروانيان و معاويه حکومت هاىپايه آنان همراهى

 . است بوده

 پيمىان يىا و حلىف پيمان مانن  مختلف، هاىگونه به پيمانىهم اين . هامذهبعثمانى و اميه بنى با پيمانىهم  .9

 کنن  انتخاب را سويى و سمت سياسى نظر از حلفا و موالى که است طبيعى موضوع اين . گرفتمى صورت والء

 . باشن  يکى آنان با «منهم القوم مولى» باب از و ان بسته حلف يا و والء عق  ديگران با که

 تعى اد . مىذهبى تشىيع خصىوص به شيعيان قتل و شيعى هاىجنبش وبىسرک در شرکت و صريح مخالفت  .11

 انى ،کىردهمىى ايفىا نقش شيعيان قتل و شيعى هاىقيام سرکوبى در و بوده مذهبعثمانى که ان برده نام را زيادى

 اعتىراض بىا وقتىى معاويىه . شى ن  شهي  يارانش و حجر که اين تا دادن ، شهادت حجر ض  بر که کسانى مانن 

 و حجىر بودن  داده شهادت او ض  بر که کسانى گفت: او به ش  روروبه يارانش و حجر شهادت ىباره در عايشه

 بىر را تىو خى ايا گفىت: شىهادتوقىت در نيىز حجر البته (58 ص ،8 ج کثير، .)ابن رسان ن  قتل به را يارانش

 ،4 ج طبىرى،). رسىان ن  قتىل بىه را مىا شاميان و دادن  شهادت ما ض  بر کوفيان . طلبممى کمک خويشامت

 .(215ص

 مسلم قيام سرکوبى در عثمانى تفکر بازتاب

 در عثمانى تفکر نماين گان ش ن فعال و ظهور شاه  باره يک به زياد ابن ض  بر او قيام و مسلم حرکت شروع با

 . هستيم کوفه

 بودن  او دور از مردم نمودن پراکن ه و مسلم قيام به زدن ضربه مامور که افرادى سياسى رفتارشناسى به توجه با

 ناصىبى بلکه و شيعى ض  سواب  داراى و اموى بان  هواخواهان از و عثمانى تفکر داراى آنان که شودمى آشکار

 از يىک هيچ و کردمى تعبير اميرالمؤمنين به يزي  از کوفه مردم به خود سخنان در که شهاب بن کثير مانن  بودن ،

 . نکىىرد فعاليىىت مسىىلم دور از آنىىان کىىردن پراکنىى ه و شىىيعيان ضىى  بىىر او ىنىى ازها بىىه کوفىىه اشىىرا 

 يزيى  بىه را کوفىه( )حىاکم نعمىان ضىعف و کارىاهمال هامذهبعثمانى ش ، کوفه وارد مسلم که ابت ا همان از

 بىن عب اهلل و سع  بن عمر و ولي  برادر اموى معيط ابى بن عقبة بن عمارة از: ان عبارت افراد اين . دادن  گزارش

 نيسىت اىشبهه و شک هيچ آنان بودن اموى و عثمانى در که افراد اين .اميه بنى حليف حضرمى، سعي  بن لممس

 اطىالع بىه را کوفه اوضاع (287 ص ،1 ج خوارزمى،) کردن  اقرار مطلب اين به يزي  به خود ىنامه ص ر در و
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 بىه اشنامىه در نيىز يزي  .کن  حاکم کوفه بر نعمان جاى به را ديگرى فرد تا کردن  خواست در و رسان ن  يزي 

 بىرد نىام خىود شىيعيان عنىوان به بودن ، نوشته نامه او براى که نيز ديگرى کسان احتماال و افراد اين از عبي اهلل

 کىردن گىزينجاى براى يزي  از گروه اين سريعدرخواست (41 ص ،2 ج خوارزمى، ;288ص ،1ج مفي ، .)شيخ

 بىا او آشىکار دشىمنى بىه مورخىان کىه اسىت هىايىمىذهبعثمىانى از نعمان که اين با نعمان، جاى به اهللعبي 

 مطلىب اين گوياى (369 ص ،3 ج )بالذرى، ان کرده تصريح حضرت آن بهنسبت او ب زبانى و )ع( اميرالمؤمنين

 بىا نعمىان تعويض آن، دنبال به و فرادا اين ى نامه . است بوده آن افراطى نوع از افراد اين عثمانى تفکر که است

 . بود کوفه شيعيانحرکت به سختى ىضربه زياد، ابن

 ان اختن  زن ان به را او و گرفت قرار زياد ابن آزار و اذيت مورد ش ت به و ش  دستگير عروه بن هانى که زمانى

 بىه را زيىاد ابىن قصىر نمىذحجيا از زيىادى تعى اد با بود هانى زن روعه خواهرش که زبي ى حجاج بن عمرو

 . آوردن  در خود ىمحاصره

 ابىن بىه خطىاب وى . کرد ج ا شيعيان و مسلم از را همراهانش و خود سياسى خط سخنانش، بانخست عمرو،

 :گفت زياد

 جى ا جماعىت و خليفىهطاعىت از را خود که هستن  مذحج بزگان و شجاعان افراد، اين و حجاج بن عمرو من

 . ان نکرده

 و طاعىت از» گفتن مى مخالفان ىباره در کهچنان ان پذيرفته را خليفهحاکميت که است کسانى ح  در بيرتع اين

 حجىاج بىن عمرو که گفت خواهيم . کردن مى معرفى خارجى را افراد اين دليل همين به و «ش ه خارججماعت

 موضىوع اين شاه  . کرد اعترا  شامر تحت کوفيان و خود ح  در موضوع اين به بيشترىصراحت با کربال در

 و قيىام هنگىام مسىلم کهاين ان ،بوده عثمانى تفکر دارانطر  از حجاج بن عمرو دور به آم ه گرد مذحجيان که

 چهار به را آنها که است لشکرى و شهرى تقسيمات )از ربع فرمان ه را اس ى عوسجه بن مسلم فرمان هان، تعيين

 در حجىاج بن عمرو از نامى اصال و کرد اس  و مذحج دادن (مى قرار رييسى يک هر بر و کردن مى تقسيم بخش

 حکميىت ىبىاره در مذحجيان ىسابقه . است بوده داراالماره قصر در زياد ابن کنار در او بلکه ;نيست ميان اين

 ابوموسى زياد اصرار با آنان زيرا ;است داشته را عثمانى مذهب به گرايش ىزمينه قبيله اين که ده مى نشان نيز

 (331 ص ،8 ج کثيىر، .)ابىن کردنى  انتخاب حکميت به بود علوى ض  و عثمانى او سياسى موضع که را اشعرى
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 در او شىيعى ضى  مواضع و )ع( اميرالمؤمنين با او دشمنى که اشعرى ابوموسى بن ابوبردة زياد، زمان در چنانچه

 .()همانجا بود اس  بنى و يانمذحج رييس (199 ص ،4 ج )طبرى، است معلوم تاريخ

 حريىث بىن عمىرو بىه الىوداعى حية ابى بن هانى داشت، را او به ش ن ملح  قص  مسلم، قيام هنگام به مختار

 او گيىرىدسىت مىامور را مسعود بن ق امة بن زائ ة و ثقفى عمير ابى بن عب الرحمن وى . داد اطالع را موضوع

 و 448 و 211 ص ،4 ج طبىرى، ک: . )ر ؛انى بىوده عثمانى - ده مى اننش شواه  که چنانهم - افراد اين .کرد

 انتقىام بىه کىه بىود کسىى عبى الرحمن خصوص به (318 ص ،1 ج خوارزمى، ؛118 ص ،5 ج اعثم، ابن ؛285

 ابىن ؛197 ص ،4 ج .)طبىرى، فرستاد معاويه براى را آن و کرد ج ا تن از را خزاعى حم  بن عمرو سر عثمان،

 .(32ص ،8 ج الف، حجر،

 دهى مىى نشىان مسىلم قيىام معارضىان و زيىاد ابىن نيروهاى بر را عثمانى تفکر که مهم وگوهاىگفت جمله از

 داراالمىاره بىه و کردنى  گيىردست را مسلم که وقتى . است باهلى عمرو بن مسلم با عقيل بن مسلم وگوىگفت

 .بچشىى جهىنم حمىيم از تىا ننوشى آب اين از گفت: او به عمرو بن مسلم ولى طلبي ، آب تشنگى، اثر بر بردن 

 و کىرد معرفىى را خىود تفکىر بگوي ، را خود نام که اين از پيش او . کن  معرفى را خود تا خواست او از مسلم

 گىاه آن شى  خود امام خيرخواه و کردى، انکار را آن تو که گاه آن شناخت را ح  که هستم کسى آن من گفت:

 بىن مسلم من . برخاستى او بامخالفت و نافرمانى به تو که گاه آن کرد پيروى و شني  او از و فريفتى، را او تو که

 حميم به تو . بنشين عزايت به مادرت باهلى پسر اى که داد پاسخ او به گويا بسيار نيز مسلم . هستم باهلى عمرو

 اىداشىته مقى م محم  آل پيروى بر را سفيان ابى آل از پيروى زيرا ;سزاوارترى آن آتش در جاودانگى و جهنم

 آل ياشيعة» که: عاشورا روز در ع() حسين امام خطاب با پاسخ اين (313 ص خوارزمى، ;61 ص ،2 ج .)مفي ،

 ،4 ج .)طبىرى، دارد شىباهت بسىيار «احرارا دنياکم فى فکونوا المعاد التخافون و دين لکم يکنلم ان سفيان ابى

 (.344 ص

 دارد عثمانى تفکرات در ريشه سخنانى چنين ده مى نشان که دارد وجود مهمى البمط و نکات وگوگفت اين در

 :شودمى صادر افرادى چنين از تنها و

 مىذهبانعثمىانى کىه است سياسى رفتارى گيرى،دست هنگام به تشنه لب با آنان کشتن و شيعيان از آب منع .1

 ;داد( خىواهيم توضىيح کىربال در آب نىعم بحىث در را موضىوع )اين کردن  اتخاذ عثمان ش ن کشته از پس
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 عثمىانى تفکىر مؤيى  و شىاه  عقيىل بن مسلم به خطاب عمرو بن مسلم سخنان سياسى گيرىجهت بنابراين

 . اوست

 خىود مذهبى - سياسى خط دانستن ج ا بر است اعترافى معناى به )ع( حسين امام ىنماين ه دانستن جهنمى .2

 . ضرتح آن شيعيان و )ع( حسين امام خط از

 وقتىى . سازدمى آشکار را وى بودن اموى که کرده تعبير «امام» به يزي  از عمرو بن مسلم گو و گفت اين در .3

 لنىا لىيس انىه» گفتن : که کنيم مقايسه نوشتن  )ع( حسين امام به خود ىنامه در شيعيان آنچه با را مطلب اين

 . شودمى آشکار کامال شخص اين عثمانى تفکر «امام

 اميىه بنى که بود تفکرى است، دين از خروج و محکوم وقت، حاکم ض  بر قيامى و حرکت هر که ان يشه اين .4

 (.آم  خواه  کربال در حجاج بن عمرو سخنان ذيل در مطلب اين .)توضيح کردن مى تبليغ را آن

 . است ابوسفيان آل هواداران از باهلى عمرو بن مسلم کهاين به عقيل بن مسلم تصريح .5

 هاهنام

 نىام گىرفتن قىرار ديگر عبارت به . دريافت نيز )ع( حسين امام براى ارسالى هاىنامه از توانمى را عثمانى تفکر

 نام کنار در . . . و زبي ى حجاج بن عمرو و خارجه بن اسماء و ابجر بن حجار و ربعى بنشبث چون کوفه اشرا 

 آيىا و دارد توجيهى چه امام براى نامه نويسن گان بين در مظاهر بن حبيب و عوسجه بن مسلم و صرد بن سليمان

 دانست؟ کوفه در سياسى حزب يک از را گروه دو اين توانمى

 نويسىن گان قبيىل: از مىواردى بايى  و اسىت نگرفتىه صورت الزم دقت و تامل هنوز باره اين در رس مى نظر به

 . شود بررسى آنان با امام برخورد و هانامه متن ها،نامه

 هانامه نويسن گان الف(

 مذهبى و سياسى تفکر نظر از را افراد اين نباي  که است آن از حاکى هانامه نويسن گان سياسى مواضع ىتاريخچه

 . دانست يکسان

 ؛داد قىرار کوفىه اشىرا  حزب در را او پيروان و سليمان مذهبى - سياسى نظر از نباي  تاريخى نصوص براساس

 نوشتن ، امام به که اىنامه در وال، بن عب اهلل و ش اد بن رفاعة و مظاهر بن حبيب و نجبه نب مسيب و سليمان زيرا

 عنىوان همىين نوشتن  نيز اين از پس که اىنامه در . «المؤمنين من شيعته جماعة و» ن :کرده معرفى چنين را خود
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 کىه نيسىت سىن ى هىيچ اوال کوفه، اشرا  ىنامه در اما .(262 و 261 ص ،4 ج )طبرى، است آم ه آن ص ر در

 ماننى  شى ن ، شىهي  و حاضىر کربال در يا که شيعيانى )همانن  ان ،کرده اجتماع سليمان ىخانه در آنان ده  نشان

 که وال بن عب اهلل مانن  ش ن ، توابين گروه از يا و شاکرى( شبيب بن عابس و عوسجه بن مسلم مظاهر، بن حبيب

 مختىار، ياران از يا و (265 ص )همان، نجبه بن مسيب و (.262 ص ،4 ج طبرى،) رسان  امام به را کوفيان ىنامه

 بىا بنىابراين، (523ص همىان،). ج لى جع ه بن )عياش( عباس و (541 و 275 ص )همان، ش اد بن رفاعة مانن 

 قىوم بزرگان از که نيز، دافرا اين که بود جابه بودن ، کرده اجتماع سليمان ىخانه در شيعه بزرگان که اين به توجه

 اسىت شىاه ى اين و ;کردن مى امضا بودن  نموده امضا و نوشته آنان که را اىنامه و ش ن مى همراه آنان با بودن ،

 و نوشىتن  نامىه که بودن  کسانى آخرين گروه اين ثانيا . است بوده سليمان گروه از غير افراد اين حزب که اين بر

 از کىه چنىان دارد، کوفىه سوى به امام حرکت به گروه اين اعتقاد ع م از نشان و است لتام قابل خود تاخير اين

 پىذيرش از کىردن خىالى شىانه بىراى سىع  بىن عمىر کىه ايىن مطلب اين شاه  . است آشکار آنان ىنامه متن

 ىسىابقه و بودن ىصحاب لحاظ به سليمان . بردمى نام کوفه اشرا  از تنها کربال به اعزام براى کوفه س اهمسؤوليت

 . نبود کوفيان و سع  بن عمر نزد در اىناشناخته شخصيت تاريخى،

 بىا نشى ن  حاضىر نبىود، بىرىخ کوفه در او هاىتطميع و ته ي  و زياد ابن از هنوز که زمانى حتى کوفه، اشرا 

 اشىرا  ثالثىا .کردنى  بيعت او با بالفاصله شيعيان که اين با کنن ، بيعت عقيل بن مسلم يعنى امام رسمى ى نماين ه

 . نکردن  قي  نامه در و داشتن  نگه مخفى را خود هاىنام کوفه

 شىيعه بزرگىان همىراه به چرا که نکته اين به تواننمى نوشتن ،مى نامه گروه گروه چون که شود تصور است ممکن

 :زيرا ;نيست قبول قابل توجيه ناي اما . داد زيادى اهميت نيام ن  گرد انجمن يک در و ننوشتن  جمعى ىنامه يک

 تشىيع نظىر از که شيعه بزرگان چرا پس که دارد سؤال جاى باش ، صحيح توجيهى چنين اگر سياسى نظر از اوال،

 ننوشتن ؟ نامه هم از ج ا نسيت آنان ىباره در اىشبهه هيچ

 نامىه کىه شخصىى کىه اسىت يىنا بىر رسىم که اين با نکردن ، قي  نامه در را خود اسامى کوفه اشرا  چرا ثانيا،

 ديى  باي  شود، توجيه شرايطى چنين در کارى مخفى و احتياط با عمل اين اگر کن ؟مى قي  را خود اسم نويس مى

 هىم آن مخفى، اسامى با بزرگ، کار يک انجام براى دعوت که اين بر عالوه ! نکردن ؟ چنين شيعه بزرگان چرا که

 موضىوع چنى ان توانى نمىى هىا،نامه به پاسخ از امام استنکا  و بود کوفيان هبنسبت که اعتمادى ع م به توجه با
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 ص ،1 ج )خوارزمى، ان نوشته افرادى چه را نامه اين که پرسي  رساننامه از امام رو اين از ;کن  توجيه را احتياط

 شى ،مى پيروز و آم مى هکوف به امام چنانچه بودن : کرده حفظ خود براى را سکه روى دو کار اين با آنان (.283

 انجامي ،مى شکست به قيام چنانچه و ;بودن  کرده مس ود خود بر کوفه مردم و امام طر  از را ايراد و اشکال راه

 شىاي  . شون بازخواست اميه بنى حاکمان طر  از ب ان استناد با تا بودن  نگذاشته جاى بر خود از م رکى و دليل

 نامىه کىه نبوديى  شىما مگىر» که داد قرار خطاب مورد را افراد اين وقتى کربال در ()ع حسين امام دليل همين به

 راحتىى بىه را نشىان و نىام بى ىنامه زيرا ;نکرد حاضر را آنان ىنامه حضرت آن ;کردن  انکار آنان و «نوشتي ؟

 . کنن  انکار توانستن مى

 که باشن  کسانى آخرين آم ن ،مى حساب به کوفه اشرا  از و داشتن  که بااليىموقعيت به توجه با باي  چرا ثالثا،

 گروهىى سياسىى نظىر از را کوفىه اشىرا  که داردمى آن بر را ما سؤاالت اين ىمجموعه نوشتن ؟ نامه امام براى

 . بشماريم آنان مقابل در حزبى و شيعيان از ج اى

 آنىان سياسىى رفتارشناسى و عثمانى مذهب به کوفه اشرا  اغلب اعتقاد و گرايش به مح ثان، و مورخان تصريح

 مصىعب نيروهىاى بىه وقتىى کوفىه اشرا  . است سخن اين بر تايي ى مذهبى - سياسى تفکر اين گيرىجهت در

 را اين وقتى بود، آنان جماعت امام که ش اد، بن رفاعة دليل همين به ;بود «عثمان لثارات يا» آنان شعار پيوستن ،

 بود نخواهم هستن  عثمان ىعقي ه بر که کسانى با ! کار؟ چه عثمان با مرا گفت: و کشي  ارکن آنان از را خود شني 

 را تىوابين قيىام که را شيعه بزرگان سليمان، کهاين توجه جالب .(232 ص ،5 ج بالذرى، ;524 ص ،4 ج )طبرى،

 کىه )افىرادى عرفىا و کوفىه اشرا  را اصحابش و )ع( حسين امام اصلى قاتلين کردن ،مى رهبرى و دهى سازمان

 (.432 ص ،4 ج .)طبىرى، کىرد معرفىى بىود( نقبىا و نقيب همانن  آنان کار و بودن  گروهى يا و قبيله يک بزرگ

 آنان عملکرد مان ه، باقى پاسخ ب ون اىان ازه تا و دارد وجود او پيروان و سليمان ىباره در که ابهامى ىنقطه تنها

 رسى مىى نظر به که است ش ه ارائه باره اين در مختلفى هاىتحليل . اوست گذاردن اتنه و کوفه در مسلم قيام در

 بىه گرچىه آنان . باش  افراد اين باره در تاريخى ىپيچي ه سؤال و ابهام اين به جامعى يا و صحيح پاسخ توان نمى

 کىه کىرد غفلىت نبايى  نيىز نکته اين از اما ;دانستن مى گناهکار را خوداست پوشي ه ما بر که اىتاريخى دليل هر

 کربال در رسان ه، امام به را خود نمودن ، بيعت نيز مسلم با و کردن  امضا را سليمان ىنامه که شيعه رهبران تربيش

 ماننى  . نبود آنان کار در نيرنگى و خ عه گونه هيچ و مان ن  پايبن  خود عه  بر وسيله ب ين و رسي ن  شهادت به
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 و اسىلحه خريى  براى وجوهات گرفتن و ت ارکات )مسلول صائ ى ثمامه ابو عوسجه، بن مسلم مظاهر، بن حبيب

 نىافع و صىي اوى مسهر بن قيس حنفى، عب اهلل بن سعي  هم انى، سبع بن عب اهلل شاکرى، شبيب بن عابس آذوقه(،

 . ديگر نفر چهار همراه به هالل بن

 خىود و نشود ملح  امام به کسى تا داد قرار نظر تحت زن انى نن هما نخيله در را کوفه شيعيان عموم نيز زياد ابن

 ج .)بالذرى، داشت نگاه کوفه در را حريث بن عمرو خود جاى به و مان  جا آن در محرم يازدهم روز تا زياد ابن

 (364 ص ،6

 قتىل بىه نخيلىه در را زيىاد ابىن شکلى به تا کرد تالش داالنى سالمه ابى بن عمار نام به آنان از يکى حال اين با

 رسىي  شىهادت به امام کنار در که برسان  کربال به را خود و کن  فرار جا آن از توانست و نش  موف  ولى برسان ،

 (.388 ص ،3 ج بالذرى،)

 بىراى که بودن  کسانى دادن ، امام بهمثبت پاسخ که کسانى اولين هاشم، بنى و امام سخنان از پس عاشورا شب در

 پيشىى ايىن شاي  (393 ص ،3 ج .)همان، حنفى عب اهلل بن سعي  و عوسجه بن مسلم مانن  بودن ، وشتهن نامه امام

 . بىىود هىىانامىىه آن بىىه پايبنىى ى اظهىىار بىىه اىاشىىاره خىىود امىىام، بىىه پايبنىى ى اظهىىار در گىىرفتن

 هانامه متن ب(

 شيعيان هاىنامه مضمون ىمقايسه . است )ع( حسين امام حرکت به اشرا  اعتقادى بى بيانگر نيز هانامه محتواى

 شى ه بيان نکاتى سليمان ىنامه متن در . است يک يگر با هاگروه اين بينشى تفاوت نشانگر کوفه اشرا  ىنامه با

 و معاويىه مىرگ از خرسىن ى اظهىار بىا را نامه نمونه، طور به ;است مذهبى تشيع اعتقادات از بخشى گوياى که

 )ع(، اميرالمىؤمنين حى  ىکننى هغصىب و امام ستمگر دشمن عنوان به معاويه، از گاه آن و کرده آغاز خ ا س اس

 جز را کسى و ن ارن  امامى که ن کرده اضافه ادامه در آنان .است دانسته جهنم در را او جايگاه و کرده برائت اظهار

 حسن امام و )ع( اميرالمؤمنين و امام بر سالم با نيز پايان در . شناسن نمى پيشوا و خليفه عنوان به )ع( حسين امام

 ديگىرى ىنامىه در (262 -261 ص ،4 ج .)طبىرى، انى کىرده معىين را خىود مذهبى - سياسى خط )ع( مجتبى

 اشىرا  ىنامىه در اما ; (262ص )همان، ن ارن  نظر ديگرى کس به و ن ارن  قبول تو جز را کس هيچ گوين :مى

 اگىر» گوينى :مىى امىام به قوى چن ان نه عبارتى با و شودنمى دي ه مطالب ناي از اثرى گونه هيچ امام به خطاب

 .«بيا خواهىمى
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 (هانامه )نويسن گان اشرا  و شيعيان گروه دو با امام برخورد ج(

 سليمان گروه به امام توجه و ن اشته يکسانى برخورد کوفه اشرا  و سليمان گروه با نيز امام که آي مىبر شواه  از

 کىه .(297 ص )همىان، نوشت کوفيان براى اىنامه رسي ، حاجر منزلگاه در امام وقتى مثال، عنوان به ;است بوده

 ص ،1 ج )خىوارزمى، نبىرد آن در نىامى اشىرا  از و داد قىرار خطاب را شيعيان و سليمان يعنى اول، گروه تنها

 بىر مبنىى مسىلم ىنامىه به اشاره با کرد، ي ارد جعفى حر بن عبي اهلل با راه ىميانه در امام وقتى چنين هم .(334

 امىوى ىجبهىه در که کسانى و کوفه )اشرا  آنان چون ;پن ارمنمى چنين من اما فرمود: ايشان، با کوفه اهل بيعت

 يزيى  بىا افىراد اين که چرا ;رسان ن  يارى را زياد بن عبي اهلل شيعيانش، و مسلم عمويم پسر قتل بر ش ن ( ظاهر

 ايىن نوشتن نامه که نمود اعالم و افشا عاشورا شب در امام که چنان هم (325 ص ،1 ج .)همان، بودن  کرده بيعت

 .(393 ص ،3 ج )بىالذرى، اسىت نبىوده اميه بنى به ش ن نزديک براى و حيله و مکر جز حضرت، آن براى افراد

 . اسىت داشىته اطىالع يزيى  بىا آنان بيعت از و نکرده حساب اشرا  ىنامه روى امام که شودمى معلوم بنابراين،

 اشرا  از تنها او س اه و سع  بن عمر برابر در و جا آن در حضرت آن . است توجه درخور نيز کربال امام عملکرد

 کوفىه بىه آمى ن بىراى مىن از و نوشتي  نامه من براى که نبودي  شما مگر» فرمود: آنان به خطاب و برد نام کوفه

 امىا ;دهى مى قرار مخاطب را شيعيان بنويس  نامه خواه مى امام وقتى چرا که استج اين جالب «کردي ؟ دعوت

 از نىامى هىيچ و داردمىى بىر پىرده کوفه اشرا  نام از تنها گرفت قرار او برابر در سع  بن عمر س اه که کربال در

 سليمان کوتاهى و گناه رغم على و کرده عمل ش ه حساب بسيار امام رس مى نظر به ;آوردنمى ديگران و سليمان

 از چنانچىه کىه دانسىتمىى خىوبى به حضرت آن زيرا ;است دانسته ج ا کوفه اشرا  از کامال را آنان شيعيان، و

 س اه ببرد، نام رسان ن ( او به را خود و بودن  امام کنار در موقع آن در آنان از تع ادى البته )که او ياران و سليمان

 مسىهر بىن قىيس وقتىى که اين شاه  . رسان  خواهن  قتل به و دستگير را آنان کوفه بهبازگشت از پس زياد ابن

 چنين او ولى کن ، افشا را امام ىنامه در مذکور افراد نام قيس تا کرد زيادى تالش زياد ابن ش ، دستگير صي اوى

 کربال ىحادثه از پس که ىطور به ;نبرد پى افراد اين نام بهوقت هيچ زياد ابن و (336 ص ،1 ج )خوارزمى، نکرد

 شناسىمنمىى را آنىان از کسىى کوفىه در امىا دارم، واهمىه و وحشىت ترابيه اين از من گفت: حريث بن عمرو به

 (.213 ص ،2 ج )خوارزمى،
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 عىين در و مهربانى و رافت کمال خود اين و بود آنان جان حفظ فکر در شيعيان نام از پوشى پرده با امام بنابراين،

 . ده مى نشان را امام سياسى بع عظمت حال

 بىا تىا کرد بيان را آنان نام خيانتشان افشاى براى نبودن  امام با فکرى نظر از کوفه اشرا  که جا آن از مقابل، در

 داشىته اطىالع موضوع اين از زياد ابن که رس مى نظر به چه گر .کن  افشا را ماهيتشان و خوار، را آنان عمل، اين

 کوفىه سىوى بىه چرا که کنن  سؤال او از و برون  امام نزد به تا خواست آنان از سع  بن عمر که ىوقت زيرا ;است

 ;311 ص ،4 ج )طبىرى، رفتنى  طفىره حضىرت آن بىا ديى ار از امام، به نوشتن نامه دليل به يک هر است، آم ه

 افراد اين بهنسبت کربال از پس ،حال اين با اما ;رسي مى زياد ابن به يقينا گزارشها اين )341 ص ،1 ج خوارزمى،

 ،1 ج فتوح، بالذرى، ;359 ص ،4 ج )طبرى، داد آنان به نيز جوايزى عکس، به ن ادو نشان خود از العملى عکس

 جىز حضىرت آن براى افراد اين نوشتن نامه نمود اعالم و افشا عاشورا شب در امام که چنان هم چون .(315 ص

 بىن عمر که گويى و گفت در (393 ص ،3 ج )بالذرى، . است نبوده اميه بنى به ش ن نزديک براى و حيله و مکر

 248 ص جىوزى، ابىن .)سبط کرد تايي  را واقعيت اين امام و ش  اشاره مطلب اين به اشتد امام با کربال در سع 

 (.کربال در عثمانى مذهب شعارهاى و نمادها

 . کىرد پي ا نمود و ظهور آشکارتر و ترمحسوس بسيار واقعى تشيع با مستقيم تقابل علت به کربال در عثمانى تفکر

 از تىوجهى قابىل بخىش بىر ح اقل شک ب ون گرفت، خواه  قرار بررسى مورد که شواه ى و نصوص اساس بر

 . اسىىت بىىوده حىىاکم تفکىىرى چنىىين سىىع  بىىن عمىىر سىى اه نظىىامسىىواره و پيادگىىان و فرمانىى هان و اشىىرا 

 براى اىبهانه را عثمان خواهىخون معاويه که چنانهم و کردن مى دنبال را آن اميه ىبن ابت ا از که بود سياستى اين

 انتقام دنبال به نيز اموى حزب و يزي  بود، داده قرار )ع( اميرالمؤمنين حکومت با مقابله و خود هاىمخالفت اظهار

 بنىىسياسىت عبىاس ابن که چنان .  بودن ب ر در کافرشان اج اد هاىکشته انتقام به )ص( خ ا رسول بيت اهل از

 ;اسىت کىرده افشىا خىوبى به يزي  به خود الحن ش ي  ىنامه آن در )ص( اهلل رسول بيت اهل با مقابله در را اميه

 کشىته بيتىت اهىل و زنان برابر در عثمان مانن  که دارم آن بيم گفت: و کرد گوشزد )ع( حسين امام به که همچنان

 گفىت: شىني  م ينه در را هاشم بنى زنان شيون ص اى وقتى اش ق سعي  بن عمرو (288 ص ،4 ج )طبرى، شوى

 سىر وقتىى نيز مروان (417 ص ،3 ج .)بالذرى، ش  عثمان بر که اىزارى و شيون آن انتقام به زارى و شيون اين
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 .)سىبط آورد ديىا به بود ش ه وارد عثمان بر که را حوادثى و روزها دي ، خود مقابل در را )ع( حسين امام مق س

 (.266 ص جوزى، ابن

 اعىزام و سازىآماده براى زياد ابن که است طبيعى امر اين بنگريم، موضوع اين به نظامى و سياسى بع  از چنانچه

 و فرمانى هان کىه دادمىى کوفىه سياسىى اوضىاع بىه توجه با را احتمال اين باي  )ع( حسين امام برابر در س اهى

 با کوفه از ش ن خارج از پس که شون  دهىسازمان اىگونه به باي  نظام،سواره و نظامدهپيا از اعم اصلى، نيروهاى

 کىامال کىه را سى اهى چگونىه اوال، صىورت اين غير در . نگردن  باز کوفه به او عليه بر نش ه، هم ست او دشمن

 چنىين اعىزام و سىازىدهآمىا فىرض بىر ثانيا، و ! سازد؟ آماده توانستمى داشتن ، اموى ض  و شيعى گرايشهاى

 ملحى  امام به برنياورده، شورش به سر ش ن  خارج کوفه از چون که بود اطمينانى چه ته ي ، و فشار با نيروهايى

 آنىان نفىر دويست تنها کردمى اعزام کربال به زياد ابن که نفرى هزار هر از گوي مى بالذرى که اين شاه  ! نشون ؟

 ،3 .)ج داشىتن  کراهىت )ع( حسين امام با جن  از زيرا ;کردن مى فرار راه ىميانه رد باقى و رسي ن مى جاآن به

 حتىى کىه بىود ان ازه ب انکراهت اين (254 .)ص است کرده تايي  را مطلب همين نيز دينورى ابوحنيفه (387 ص

 )طبرانى، مخرم بن شيبان و هرثمه مانن  گشتن ،مى باز کربال از و کرده ترک را صحنه نيز هامذهبعثمانى از برخى

 -2671 ص ،6 ج عى يم، ابىن ;142 -141 ص ،3 ج نعمىان، قاضى ;121 -119 ص ص وق، ;111 ص ،3 ج

2621.) 

 بىه )ع( حسىين امىام بىا سع  بن عمر مذاکرات از دليل همين به شاي  و است نبوده پوشي ه زياد ابن بر اخبار اين

 ودخى و بکشى  را او بالفاصىله کىرد سىرپيچى دسىتور از نانچىهچ تا داد فرمان شمر به و افتاد وحشت به ش ت

 فرمانى هان از درخواسىت نيز و کار کردن تمام بر مبنى زياد ابن هاىنامه تکرار .گيرد دست به را س اه فرمان هى

 حضىور بىر دليلىى مىا چه گر (2645 ص ،6 ج ع يم، )ابن .است نکته اين مؤي  کربال به عزاما براى بصره نظامى

 کىه حوادثى و اعزامى س اه سياسى اوضاع که ده مى نشان گزارش اين اما ;ن اريم سع  بن عمر س اه در انبصري

 عثمىانى و امىوى بان  با فکرى نظر از که افرادى به باي  که ان اخت فکر اين به را عبي اهلل بود، افتاده اتفاق راه در

 سىخنان، بىا ديگىر نيروهىاى و سىع  بىن عمىر س اه نفرمان ها از برخى دليل، همين به ;کن  توجه هستن  همسو

 و نکرده فرار آنان اگر و رسان ن  ظهور ىمنصه به را خويش عثمانى تفکر ماهيت خود گوهاى و گفت و مناظرات

 جهل، و اکراه روى از نه ن اشت - ش ن  ملح  امام به که ان کى بسيار افراد بر جز - تاثيرى هيچ نيز امام سخنان
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 آن و کىرد جمىع کىربال در را زيىاد ابن نيروهاى که چيزى آن بنابراين، ;بود )ع( بيت اهل با دشمنى و کينه از که

 بىه کىه نبىود دينىارى و درهم چن  کردن ، وارد ممکن وجه ش ي ترين به )ص( خ ا رسول خان ان بر را جنايات

 کىربال در گونىاگون هىاىزبىان هبى را آن که داشت سياسى و فکرى ىپشتوانه بلکه ;بودن  ريخته آن و اين جيب

 بىه تىا کىه سى اهى ب ذيريم که ن ارد سازگارى افتاد اتفاق کربال در آنچه با و نيست معقول بنابراين، ;کردن  اظهار

 فىرار راه ى نيمىه از و دارد کراهىت او روى بىه کشي ن شمشير و )ع( حسين امام با مقابله از است نرسي ه کربال

 بىر بنىا کىه کنى مىى تغيير ق ر آن هايشانان يشه و هاخواسته روحيات، دفعه يک رسن ىم کربال به وقتى کن ،مى

 خ اى به تقرب و رضوان و رضا )ع( حسين امام کشتن با سع  بن عمر نيروهاى از يک هر )ع( سجاد امام تعريف

 محىض کىذب را ()ع سىجاد امىام روايىت باي  يا رو، اين از (547 ص ص وق، )شيخ ! طلبي ن ؟مى را جل و عز

 بى انيم کسانى را آنان آم ، خواه  نيز ادامه در و ش  بيان حال تا که داليلى و شواه  اساس بر که اين يا و ب انيم

 بلنى  مختىار با مقابله در آن، از پس سال چن  و کربال در «عثمانشان لثارات يا» شعار سياسى و فکرى نظر از که

 . شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 از حنظلىى قىيس بىن قرة وقتى که چنان ;است بوده اين نيز کربال در آم ه گرد نيروهاى از امام اصحاب برداشت

 خىود يىاران از حضىرت آن کنى ، سؤال کوفه سوى به او حرکت ه   از تا آم  امام سوى به سع  بن عمر طر 

 خىواهر و تمىيم حنظلىه ىقبيله از او آرى، داد: پاسخ امام به مظاهر بن حبيب شناسي ؟مى را مرد اين آيا پرسي :

 مفي ، .)شيخ شود حاضر معرکه اين در که کردمنمى باور و دانستممى عقي ه خوش مردى را او من و ماست ىزاده

 (.87 ص ،2 ج الف،

 آنچىه امىا ;باشن  داشته قرار اقليت در يا و باشن  استثنا است ممکن سع  بن عمر س اه در نيروهايى چنين حضور

 امام مقابل صحنه، اين در امام، به معتق  نيروهاى که اوست برداشت و تصور است حبيب کالم اصلى ىنکته و مهم

 تشکيل عثمانى ديگر تعبير به و شيعى ض  نيروهاى از سع  بن عمر س اه و ش  نخواهن  و نش ه حاضر ()ع حسين

 کن  تعجب باي  بود مسلم دور از کوفه مردم گيرىکناره شاه  خود که حبيب چرا صورت، اين غير در ;است يافته

 بىا مردم کردن نشينخانه و گيرىکناره که ده مى نشان اين است؟ ش ه حاضر زياد ابن س اه در شخصى چنين که

 امىر حضىرت آن کشتن و امام روى به کشي ن شمشير و است امر يک نظامى حکومت برقرارى و ارعاب و ته ي 

 هىاىزبىان بىه کربال در که دارد محکمى و قوى مذهبى و سياسى اعتقادى ىپشتوانه يک به نياز که است ديگرى
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 بىوده حاکم سع  بن عمر س اه از بسيارى بر عثمانى مذهب گرايش که نکته اين مؤي  . کردن  اظهار را آن مختلف

 عثمىان لثارات يا شعار کرده، اجتماع مطيع بن عب اهلل س اه در آنان از بسيارى کربال ى حادثه از پس که است اين

 کىار! چىه عثمىان بىا را ما گفت: و ش  ج ا آنان از شني  آنان از را شعار اين چون ش اد بن رفاعة . دادن مى سر

 مختىار بىه سى س ;جنگيى  نخىواهم آنىان همراه و کرد نخواهم يارى طلبن مى را عثمان خون انتقام که را کسانى

 و داد شکست را آنان چون نيز ارمخت (411ص ،6 ج و 232 ص ،5 ج بالذرى، ;524 ص ،4 ج .)طبرى، پيوست

 (524 ص ،4 ج .)طبرى، رسان  قتل به داشتن  حضور کربال در که را زيادى افراد کرد اسير

 هزار سى س اه تع اد نماي ، مشکل ان کى سع  بن عمر س اه بر را عثمانى تفکر حاکميت پذيرش است ممکن آنچه

 ! باش ؟ داشته وجود کوفه در ىعثمان تع اد اين است ممکن چگونه که است کوفه نفرى

 هىاىگىزارش اسىاس بر بلکه ان بوده عثمانى سع  بن عمر س اه افراد تمام که نيست اين معناى به سخن اين اوال،

 ايىن شناسايى . است داشته وجود کوفه جانى و اوباش و اراذل مثل ديگر هاىگروه از او س اه در تاريخى، مستن 

 مىذهب گيىرىشىکل سوم: فصل» در که توضيحاتى با موضوع اين استبعاد ثانيا، . ب طلمى را ديگرى مجال افراد

 ص جىوزى، ابن )سبط مسعودى تصريح به سع  بن عمر س اه تع اد ثالثا، . ش  داده پاسخ داديم «کوفه در عثمانى

 . انى نبىوده بيشىتر نفر هزار شش (367 ص ،2 )ج سمهودى و (285 -284 ص همان،) جوزى بن سبط و (251

 کىربال بىه بيشىتر نفىر دويسىت شى مى اعزام کوفه از که نفرى هزار هر از که بالذرىروايت به توجه با تع اد اين

 بىه مسىتن  ان گفته (7 ص ،2 ج )خوارزمى، مورخان از برخى که آمارى کن مى معلوم و افت مى مقبول رسي ،نمى

 صىفين جن  در تنها که کوفه جمعيت به توجه با تع اد اين . ان کرده مشاه ه کوفه در راويان که است گزارشهايى

 . نيست شيعيان مقابل در زيادى جمعيت بوده، نيرو هزار هشتاد يا و شصت به قريب

 پىنجم يىک آن، حاصىل کنىيم تقسىيم هزار به را دويست نسبت چنانچه بالذرى،روايت به توجه با اين، بر افزون

 نفىر هىزار 151 ح ود در س اهىگفت باي  ب ذيريم، را کربال در کوفه س اه رنف هزار سى حضور اگر که بود خواه 

 ايىن و انى کىرده فىرار راه ميان در باقى و رسي ه کربال به نفر هزار سى يعنى آن پنجم يک که ش ه اعزام کوفه از

 . نيست مقبول وجه هيچ به عرفى و عقلى نظر از که است مطلبى

 کربال در مانىعث تفکر نمود بارزترين آب منع
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 و هى ايت در را اصىلى نقىش ع() اميرالمؤمنين عثمانى، هاىان يشه اساس بر داديم، توضيح اين از پيش که چنان

 به را تهمتى چنين که کردمى اقتضا گونه اين آنان هاىسياست ح اقل، . کرد بازى عثمان ض  بر شورشيان رهبرى

 عثمىان قتىل جريىان در عىاطفى نظىر از آنچىه . کننى  شىايع لمانانمس ميان در را آن و بزنن  او بيت اهل و امام

 امىام عليىه بىر را مسلمانان آن با تا باش  مذهبانعثمانى براى اىبهانه و کن  دار جريحه توانستمى را احساسات

 نهتش لب با او کشتن باالخره و محاصره طول در عثمان به آب رسي ن از شورشيانممانعت کنن ، تحريک )ع( على

 زبيىر و طلحىه بىا نيىز امىام و ده  نجات تشنگى از را او تا خواست او از و فرستاد پيام امام به نيز عثمان . بود

 ،3 ج )طبىرى، دادنى  رد جىواب )ع( اميرالمؤمنين به آنان ولى برشمرد، انسانى غير را آنان کار اين و کرد صحبت

 نقىل متفىاوتى اخبىار باره اين در منابع . برسان  آب عثمان به تا کرد تالش بار دو حضرت آن و 417 -416) ص

 روايات بنابر (1313 ص ،4 ج شبه، ابن ;71 ص ،5 ج بالذرى،).  ش  موف  امام گوين مى منابع تربيش . ان کرده

 روايت (1212 ص ،4 ج همان،)کرد عثمان به آب مشک رسان ن امورم را )ع( حسن امام )ع(، اميرالمؤمنين ديگر

 بىهخواسىت و نمود نکوهش کار اين خاطر به را آنان و گفت سخن کنن گان محاصره با عمار گوي مى يزن ديگرى

 عثمىان به آب تا کرد درخواست و آم  )ع( اميرالمؤمنين نزد رو اين از ;ش  او مانع طلحه ولى برسان ، آب عثمان

 با (87 ص ،3 ج طبرى، ال ين بمح ;968 ص ،3 ج ب، .)سمهودى، رسان  او به آبى مشک حضرت آن و برسان 

 بىود، محاصىره در عثمىان جىاى بىه نيىز طالبابى بن جعفر اگر الح ي  ابى ابن تعبير به که - هاتالش اين وجود

 ص ،4 ج الح يى ، ابىى )ابىن ده  انجام جعفر براىتوانستنمى کرد تالش عثمان براى آنچه از بيش اميرالمؤمنين

 قىرار شىيعيان کشىتن نيىز و او بيت اهل و )ع( اميرالمؤمنين حکومت سرکوبى براى اىبهانه را اين امويان - (67

 . دادن 

 نيىز را شيعيان ش  کشته تشنه لب با عثمان که چنانهم که بود اين کردن  اتخاذ مذهبانعثمانى که اىسياسى رفتار

 چنىانهىم را اق ام اين علت . ودب صفين در )ع( اميرالمؤمنين نيروهاى از آب جلوگيرى آن ىنمونه . بکشن  تشنه

 خيىال بىه کىه بىود او نيروهىاى و )ع( اميرالمىؤمنين از انتقىام گفتنى ، سکونى عمرو بن سليل و عقبه بن ولي  که

 در سياست اين اتخاذ ديگر، ىنمونه(162 -161 ص منقرى،) کشتن  تشنه لب با را عثمان هاينهم مذهبان،عثمانى

 . ورزي ن  امتناع آنان به آب اىقطره دادن از که است عقيل بن مسلم و کربابى بن محم  شهادت ىباره
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 آب بىه يىارانش و )ع( حسىين امىام يابىدست از که بود آن برسياست ابت ا همان از نيز کربال ىحادثه ىباره در

 حاکم فکر وح ت ماجرا، دو اين همسويى و دادن  انجام صفين در که کردن  را کارى همان دقيقا و کنن  جلوگيرى

 . نمايان مى را دو آن بر

 ايىن اهميىت تکىرار ايىن و است ش ه تکرار بار چن ين زياد ابن و يزي  توسط )ع( حسين امام از آب منع دستور

 در که است زياد ابن مشهور ىنامه زمينه اين در دستور بهترين و بارزترين اما ;رسان مى امويان نزد در را موضوع

 :است چنين نامه اين مضمون . رسي  سع  ابن تدس به هفتم شب

 مىرد آن عفان، بن عثمان با که چنان ;بچشن  اىقطره آن از نگذار و کن جلوگيرى آب و اصحابش و حسين ميان

 (.311 ص ،4 ج )طبرى، کردن  چنين پاک و پرهيزکار

 نامىه ايىن و است ش ه تصريح  انب و است آشکار کامال عثمانى تفکر بازتاب آن، در صادره دستور و نامه اين در

 . آي مى شماربه کربال ىحادثه در عثمانى تفکر نمادهاى بارزترين از

 اين انجام مامور را کسى که داشت آن بر را سع  بن عمر عثمانى، ىان يشه در آن اهميت و موضوع اين حساسيت

 کوتىاهى آن ىدربىاره و آورد در اجىرا بىه آن شکل بهترين به را دستور تا باش ، تفکرى چنين داراى که کن  کار

 و دقيى  کامال انتخاب يک او، عثمانى هاىگرايش به توجه با زبي ى، حجاج بن عمرو انتخاب رو، همين از ;نکن 

 . است داشته اطالع آن ىفلسفه و نامه مضمون از نيز حجاج بن عمرو و بوده ش ه حساب

 گوها و گفت و ناظراتم در علوى و عثمانى سياسى هاىان يشه ظهور

 قىرار نظىامى ظاهر به تقابل اين پس در آنچه بلکه نبود، صر  نظامى تقابل يک داد رخ کربال در آنچه تحقي ، به

 . بود تفکر و ان يشه دو تقابل داشت،

 و امىام دادن قرار تنگنا در بر مبنى را عبي اهلل ىنامه کن ى ب ى نسير بن مالک وقتى کربال، به امام رسي ن از پيش

 کىرد، آگىاه نامىه مضىمون از را امام حر و رسان  حردست به آب از دور به و خشک سرزمين يک در اصحابش

 در نسىير بىن مالىک . نمىود سىرزنش نامه اين رسان ن خاطر به را مالک کن ى، مهاصر زياد بن يزي  ابوالشعشاء

 از اطاعىت نيىز و کىرد تعبيىر امام به او از که زي ي بابيعت به را خود وفادارى ماموريت، اين انجام توجيه و پاسخ

 (.331 ص ،1 ج خوارزمى، ;85 ص ،2 ج الف، مفي ،) نمود اعالم او دستورهاى
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 آرايىىصىف امىام برابىر در و اجتمىاع کربال در که است کوفيانى و نسير بن مالک بودن عثمانى بيانگر پاسخ اين

 بى يهى رو ايىن از . ن اريم تو جز امامى که نوشتن  )ع( حسين ماما به خود ىنامه در شيعيان که حالى در ;کردن 

 . نکن  سالم امام بر ولى کن  سالم حر بر ورود، وقت در نسير، بن مالک که است

 ن اريم چن انى اطالع نيز اوليه روزهاى حوادث از ما و نبود بيش روز هشت چه گر عاشورا، تا محرم دوم روز از

 عاشىورا روز و شىب در امىا شى ، خىود حسىاس و ج ى مرحله وارد هفتم روز از آب بستن با قيام ماجراى و

 . چيست سر بر جن  حقيقت در که داد نشان بهتر که داد رخ جرياناتى و حوادث

 آنهىا در دقىت و تامىل کمى با اما است، ان ک چن  هر که است مناظراتى و سخنانماست موضوع به مربوط آنچه

 . کن مى مشخص و معين را س اه دومذهبى و سياسى موضع

 سخنان از پس . گرفت صورت احمسى قيس بن عزرة با قين بن زهير ميان مهمى بسيار ىمذاکره عاشورا شب در

 زهير اى گفت: زهير به و شني  را آنان سخنان بود سع  بن عمر س اه جلوى در که عزره زهير، به مظاهر بن حبيب

  ! اى؟ش ه خان ان اين شيعيان ىجمله از اينک ولى دانستيم،مى مانىعث را تو ما که است تعجب بسى جاى

 (.392 ص ،3ج بالذرى،

 که است زهير به اعتراضى حقيقت در او سخن اين (211 ص ،4 ج طبرى، ک: . )ر عزره فکرى مکتب به توجه با

 در عىزره ديگر تعبير . است گرفته قرار او فکرى مخالفان صف در باش ، هوادارانش و وى کنار در کهاين جاى به

 ;اسىت عزره بودن عثمانى بر آشکارى دليل (345 ص ،1 ج )خوارزمى، اىگشته «ترابى» چگونه که زهير ىباره

 . بردن مى نام ترابيه به شيعيان از عثمانيان و امويان تنها که دانستيم زيرا

 زهير زيرا ;ان بوده عثمانى( و تشيع) متفاوت سياسى مذهب دو داراى گروه، دو که سازدمى آشکار نيز زهير پاسخ

 مىورد در چىون مىن که داردمى بيان ان ،کرده دعوت کوفه به را امام که است نبوده کسانى از او که اين بيان ضمن

 مقى م شما حزب و شما بر را او که رسي م نتيجه اين به ان يشي م، )ص( خ ا رسول بهنسبت او جايگاه و موقعيت

 (.354 ص ،1 ج خوارزمى، ;316 ص ،4 ج )طبرى، کنم اشيارى و باشم او حزب در و دارم

 يکى يگر برابىر در مخىالف فکرى و سياسى حزب دو که است ساخته آشکار «حزب» عبارت از استفاده با زهير

 و اسىت آنىان مخالف که حزبى و است معتر  )ص( خ ارسول بيت اهل حقانيت به که حزب يک ان :گرفته قرار

 چىرا باشى ،توانستنمى خوارج از زيرا ;است بوده مذهبانعثمانى حزب تنها که رس مى نظر به مخالف حزب ينا
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 اصىل يىک امىوى، جىور ىخليفىه بىر قيام )ع(، حسين امام حرکت خوارج، نظر از عثمانى، مذهب خال  بر که

 . است بوده صحيحى

 بىه بىرود فىرات ىشىريعه بهخواست ))ع حسين امام وقتى که است دارمى ابان بن زرعة سخن شبيه عزره، سخن

 را او کار و ياب دست آب به نگذاري  ان ،نرسي ه ب ينجا او کمک به شيعيانش تا که زد فرياد امرش تحت نيروهاى

 )ع( حسين امام شيعيان مخالف حزب در را خود سخن، اين با نيز او حقيقت در (343 ص ،4 ج طبرى،).کني  تمام

 موجىود، شرايط به توجه با خصوص به آن، اصطالحى معناى شيعه ىکلمه از جا اين در ما برداشت و کرده فرض

 شىيعيان امىام، حىاد شرايط و اوضاع اين در آن مص اق تنها نيز لغوى معناى فرض بر حتى ;لغوى معناى نه است

 . هستن  خالص مذهبى

 غيىر کامال را خود افکار و مذهب سع  بن عمر  اهس که ش  اعالم ش  انجام عاشورا شب در که مناظره دومين در

 نملى انما کفروا الذين اليحسبن و ى:شريفه ىآيه امام وقتى . دانن مى امام سياسى و مذهبى هاىان يشه و افکار از

 حتىى هعليى انىتم ما على المؤمنين ليذر اهلل کان ما ×مهين عذاب لهم و اثما ليزدادوا لهم نملى انما النفسهم خير لهم

 نظىر تحىت را يىارانش و امىام کىه کوفه، س اه سوارکاران از يکى بالفاصله کرد قرائت را الطيب من الخبيث يميز

 . باشىىىي مىىىى شىىىما خبيثىىىان و هسىىىتيم مىىىا پاکيزگىىىان آن سىىىوگن  خىىى ا بىىىه داد: جىىىواب داشىىىتن ،

 سىع  بىن عمىر س اه و خود ىرهبا در امام طر  از اىبيانيه ص ور مثابه به شرايط و اوضاع آن در آيه اين قرائت

 بلکىه ;نبىود مذهبى - سياسى جزئى يا و اىسليقه اختال  يک مقابل گروه و او ميان اختال  امام نظر از . است

 نيز ديگرى افراد که چنان . دارد را تصور و قضاوت همين نيز مقابل طر  و بود جهنم و بهشت ىان ازه به فاصله

 را جهىنم حمىيم از نوشىي ن و دوزخ ىوعى ه يىارانش و امام به و داشتن  را وتقضا همين سع  بن عمر س اه از

 را مذهبى - سياسى تفکر و ان يشه دو ميان تقابل و تضاد نهايت سخنان گونه اين با اعتقادى چنين بيان و دادن مى

 . ده مى نشان

 بلکىه ;باشى  داشىته وا اىعقي ه چنين اظهار به را شخص اين که نبود زياد ابن ته ي  و زور از سخن ديگر جااين

 . است کرده بيان اعتقاد سر از سخنى



56 

 

 کىه کنىيم، مقايسه عثمانيان سياسى ادبيات با را شخص اين سخن در ش ه برده کار به ادبيات وقتى ديگر، جهت از

 سب باخبيث تعبير با امام به توهين آيا . شودنمى دي ه تفاوتى کردن ،مى معرفى کذاب بن کذاب را )ع( حسين امام

 ! دارد؟ تفاوتى مذهب ناصبى و عثمانى افراطيون لعن و

 گو و گفت با تا داشتن  سعى نظامى درگيرى هرگونه از پيش يارانش و امام عاشورا روز در دانيممى که طورهمان

 او بىه امىام پيشىنهادهاى شىني ن از پىس که نفر سى تع اد جز اما ;نشود ريخته خونى و نماين  حل را اختالفات

 بن زياد بن يزي  ابوالشعثاء جمله از (183 ص ،8 ج کثير، ابن ;221 ص ،14 ج عساکر، )ابن ش ن  شهي  و ملح 

 بر ايستادگى اين و ننمود توجهى ترينکوچک امام سخنان به ديگرى کس (415 ص ،3 ج )بالذرى، کن ى، مهاصر

 . است داده قرار امام مقابل در را آنان که دارد اه افى و انگيزه از نشان خود موضع

 از کىه کسى نخستين ان گفته . نمودن  سخن به اق ام نيز حضرت آن ياران از برخى )ع( حسين امام سخنان از پس

 فکرى جهت از هم آنان، از برخى که اين به توجه با . بود قين بن زهير گفت سخن سع  بن عمر س اه با امام ياران

 حبيىب عوسىجه، بن مسلم خضير، بن برير مانن  ;بودن  مشهورتر زهير از دينى و بىمذه جهت از هم و سياسى و

 و بزرگىان و عىرب شىجاعان از افراد اين از يک هر که شاکرى شبيب بن عابس و الصائ ى ابوثمامة و مظاهر بن

 ىسىابقه هک کسى ش ن ق مپيش رس مى نظر به (271 ص ،4 ج طبرى،) بودن ، کوفه مشهور قراى و شيعه رهبران

 کىه چرا ;است بوده سع  بن عمر س اه حال تناسب جهت از شاي  و باش  دليل ب ون نباي  بوده، عثمانى او سياسى

 کردنى  دعا را او و ستايش و تمجي  زياد بن عبي اهلل از او به فحاشى بر عالوه آنان زهير، زياد هاىنصيحت از بع 

 که هر و امام صورت اين غير در و است زياد ابن امر برابر در تسليم ،داد خواهن رضايت که چيزى تنها به گفتن  و

 مؤمن کان للن فلعمرى که رسي  پيام ب و امام از داد، ادامه خود سخنان به زهير چون و کشت خواهن  را اوست با

  ص ،4 ج ،.)طبرى االبالغ و النصح نقع لو ابلغت و هوالء نصحت لق  ال عاء، فى ابلغ و لقومه نصح فرعون آل

24.) 

 ان بوده آنان از که گروهى يا و قوم از بري ه افراد - آن کاربرد ىزمينه به توجه با فرعون آل مؤمن به زهير تشبيه

 .(69 ص ،1 ج بىاجى، ;346 ص ،32 ج مىزى، ;34 ص ،2 ج االنصىارى، ابوالشيخ ;178 ص ج، مفي ، ک: . )ر

 مىؤمن همانن  و ش ه ج ا آنان از اينک زهير که باش  سع  بن مرع س اه مذهبى و سياسى تفکر از حاکى توان مى

 . کن مى نصيحت بود مسلکهم آنان با اين از پيش که را خود قوم فرعون آل
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 بىه زهيىر تشىبيه و زيىاد ابن ح  در سع  بن عمر س اه دعاى و ستايش نيز و نصيحت براى زهير ش ن ق مپيش

 به سع  بن عمر س اه مذهبى سياسى گرايش بر شاه ى و مؤي  جملگى )ع( حسين امام طر  از فرعون آل مؤمن

 . است عثمانى مذهب

 برير ىمباهله سع ، بن عمر س اه بر عثمانى تفکر حاکميت ىزمينه در مهم بسيار مناظرات و گوها و گفت جمله از

 - علمىى ىمناظره يک را آن توانمى که سخنان اين زياد بسياراهميت خاطر به . است معقل بن يزي  با خضير بن

 :کنيممى مرور جا اين در را سخنان آن عين برشمرد، عقي تى

 خىود بىا را خى ا کىار گفت: خضير بن برير به خطاب آم ، بيرون نبرد براى سع  ابن س اه از چون معقل بن يزي 

 دروغ گفىت: يزيى  . ردکى خواهى  بى  تو به و کرد نيکى من با خ ا سوگن ، خ ا به گفت: برير ! بينى؟مى چگونه

 بوديم هم با لوذان بنى در که را روزى آن آورىمى ياد به آيا . نبودى گودروغ اين از پيش تا که چن  هر گويىمى

 امام و کنن ه گمراه هم و است گمراه هم سفيان، ابى بن معاوية و کرد اسرا  خود بر عفان بن عثمان گفتىمى تو و

 و گفىت: يزيى  . است من نظر و عقي ه اين که دهممى شهادت گفت: برير است؟ طالب ابى بن على ح  و ه ايت

 مباهلىه موضوع اين سر بر باتو خواهىمى آيا داد: پاسخ برير . هستى گمراهان از تو همانا که دهممى شهادت من

 مبىارزه بىه هىم بىا پىس شود؟ کشته گوي مى باطل سخن که آن و کن  لعنت را گودروغ تا بخواهيم خ ا از و کنم

 شى  کشته معقل بن يزي  و رفت فرو او سر مغز تا شمشير که زد او سر به ضربتى چنان شمشير با برير و پرداختن 

 (.329 -328 ص ،4 ج .)طبرى،

 شى ه انجىام کربال در عثمانى و تشيع ىان يشه دو تقابل در که است مناظراتى ترينصريح جمله از نيز مناظره اين

 و آوردن  مي ان به را خود هاىان يشه و عقاي  چنين اين که بودن  س اه دو نماين گان دو، آن گفت توانمى و است

 را بريىر ازدى، جابر بن کعب وقتى معقل، بن يزي  ش ن کشته از پس که است اين جالب . کردن  مباهله آن سر بر

 سىي  کىه برير رسان ن شهادت به و  سع بن عمر س اه در او حضور خاطر به زنش گشت باز کوفه به و کرد شهي 

 در و سىرود اشىعارى سىع  بن عمر س اه در حضورش توجيه و او جواب در کعب . ش  ج ا او از بود، کوفه قراء

 ک: . .)ر کىرد افتخىار و تصىريح يزيى  از خود پيروى و اطاعت و عثمانى تفکر به کامال آن هاىمصرع از برخى

 (.329 ص ،4 ج طبرى،
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 شمار در را او که خواستمى خ ا از و کردمى افتخار يزي  از اطاعت و وفادارى به خود مناجات در چنينهم وى

 (.292 ص ،3 ج .)عسىىکرى، ن هىى  قىىرار ننمودنىى ، اطاعىىت را اوامىىرش و کردنىى  مخالفىىت او بىىا کىىه کسىىانى

 و قيىام گونىه هىر کردن محکوم و جماعت لزوم و حفظ کربال، در ش ه برده کار به اصطالحات و سخنان جمله از

 زدن هىم بىر به را عقيل بنمسلم و امام هوادارانشان و اميه بنى دليل همين به ;بود مرکزى حکومت عليه برحرکت

 ضى  بر را امام قيام و خروج و کردن مى متهم آنان ميان در تفرقه ايجاد و مسلمانان جماعت از خروج و جماعت

 در خىوارج قيام را اموى ض  قيام هر و )ع( حسين امام دليل همين به و دانستن مى مسلمانان امام بر خروج يزي 

 . کردن مى معرفى جامعه و مردم ميان

 بىراى شى ، نزديىک امىام به سع  بن عمر س اهراست جناح فرمان ه زبي ى حجاج بن عمرو وقتى عاشورا روز در

 :کرد خطاب آنان به امرش، تحت نيروهاى تحريک

 . المسىلمين امىام خىالف و الى ين مىن مىرق مىن قتل فى ترتابوا ال و جماعتکم و طاعتکم الزموا الکوفة! اهل يا

 زياد ابن و يزي  بابيعت بر خود همراه مذحجيان و خود وفادارى به هانى ماجراى در حجاج بن عمرو اين از پيش

 بىر را آنان و برداشت پرده امرش تحت کوفيان و خود ىعقي ه اين از تر،کامل و ترصريح جااين در . کرد تصريح

 مسلمانان امام بر که )ع( حسين امام کشتن در که خواست آنان از و نمود تشوي  جماعت حفظ و خليفه از اطاعت

 . ن هن  راه خود به شکى است، گشته خارج دين از وسيلهب ين و کرده خروج )يزي (

 را آن اميه بنى که بود تفکرى است، دين از جخرو و محکوم وقت، حاکم ض  بر قيامى و حرکت هر که ان يشه اين

 و شىرط و قي  او رسي ن ق رت به و حاکم براى کهاين ب ون ;بود عثمانى سياسى هاىان يشه از و کردن مى تبليغ

 اموى هاىان يشه و افکار از سياسى، ىان يشه اين . باش  گردي ه منظور و لحاظ مردم طر  از انتخابى و رضايت

 معصىية فى لمخلوق طاعة ال» بودن : فرموده که بود تضاد در )ص( خ ا رسول دستورهاى با هم که ودب عثمانى و

 در نيىز )ع( حسىين امىام (336ص ،11 ج .)صىنعانى، ن اشت سازش قبلى خلفاى روش و سيره با هم و «الخال 

 امويىان امىا ;گيىرد عى الت و کن  عمل خ ا کتاب به که است کسى فقط پيشوا و امام فرمودن : موضوع اين تبيين

 ;بىود گرفته شکل جامعه در عمومى فرهن  صورت به موضوع اين و بود وچرا چونبىاطاعت خواستن مى آنچه

 بىود االجىرا الزم کىه را حىاکم و پيشوايان دستورهاى از اطاعت کربال در خود حضور توجيه در شمر رو اين از
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 مخالفىت مسىلمانان امىام با که کسى کشتن در که گفتمى کوفيان هب کربال در نيز حجاج بن عمرو . کردمى مطرح

 . ن هن  راه خود به تردي  و شک ش ه خارج دين از وسيلهب ين و کرده

 در که درهايى باش ، اين بر فرض چنانچه زيرا ;باش  شيعىتوانستنمى داشت را ان يشه اين که کسى کلى طور به

 اين در پن اشتن ،مى دين از خروج و «بغى» به محکوم يزي  ض  بر را )ع( نحسي امام قيام خود، سياسى ىان يشه

 از خىروج حکىم و نماينى  محکوم خليفه، ش ن کشته و عثمان ض  بر را خود شورش باي  اولى طري  به صورت

 و رکىتح و دارد فاحشىى هىاىتفاوت يزي  با عثمان مقايسه، مقام در که حالى در ب ذيرن ، خود براى نيز را دين

 . نيست يزي  با قياس قابل عثمان عليه بر شورش

 بىن عمىرو و بىاهلى عمىرو بىن مسلم چون افرادى از سخنانى چنين ص ور که شودمى آشکار توضيحات، اين با

 . گيىىردمىىى نشىىلت حىىزب کىى ام هىىاىان يشىىه و سياسىىى موضىىع از کىىربال و کوفىىه در ديگىىران و حجىىاج

 در کىه اسىت ضىرورى نکتىه ايىن به اشاره حجاج بن عمرو انتخاب و آب از ممانعت موضوع ىباره در چنينهم

 نمايى مىى بعيى  بسىيار او، عثمانى گرايش و حکمى چنين ص ور علت به تصريح به توجه با ماموريت، اين انجام

 بىر ىدليلى بلکىه و شىاه  اين و باش  ن اشته را کار اين انجام ىانگيزه و بوده اطالعبى نامه آن محتواى از عمرو

 انجام زيرا ;بود ش ه حساب کامال و آگاهانه انتخاب يک او انتخاب بنابراين، ;است حجاج بن عمرو بودن عثمانى

 . اسىت بىوده عملىى داشىته، سىر در را عثمىان تشىنگى انتقىام کىه عثمىانى يک ىعه ه از تنها مهم، دستور اين

 . کىردمى بخشش طلب خ ا از کعبه کنار در وى .تاس بوده تفکرى چنين داراى نيز وا که ش ه نقل شمر ىباره در

 پسىر خىون ريخىتن در که حالى در طلبىمى آمرزش خ ا از و کنىمى توبه چگونه که ش  متعرض او به نفر يک

 دسىتور چنىين ما امراى و حاکمان . بکنيم توانستيممى چه ما داد: پاسخ شمر ! اى؟بوده شريک )ص( خ ا رسول

 ،1 ج ذهبىى، ;338 ص ،6 ج عسىاکر، .)ابىن بوديم ب تر هم آبکش خرهاى اين از داديمنمى انجام اگر ما و دادن 

 کىالم توجيه تنها که آي مى بر گفتيم سع  بن عمر س اه ىباره در تاکنون که مطالبى نيز و سخنان، اين از (449 ص

 (547 ص صى وق، )شيخ ب مه جل و عز اهلل الى يتقرب کل فرمود: که سع  بن عمر س اه ىباره در )ع( سجاد امام

 و )ع( حسىين امام قيام ىباره در آنان مذهبى - سياسى ىان يشه و عثمانى تفکر عمل، اين ىفلسفه که باش  اين

 مظلومى ىخليفه عنوان به عثمان خواهىخون و بوده دين از خروج و بغى به حضرت آن نمودن محکوم درنتيجه،

 بىاال ثىواب يىک را آن و جسىتن مىى تقىرب خ ا به او شيعيان و )ع( حسين امام از انتقام با و بود ش ه کشته که
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 خىون انتقام به  ))ع اميرالمؤمنين شيعيان کشتن خ ا به تقرب راه که بود معتق  حجاج که نشان اين به . دانستن مى

 لحظىات واپسين در يزن حره ىواقعه در شام س اه فرمان ه عقبه بن مسلم .(329 ص ،1 ج الف، )مفي ، است عثمان

 عثمىانعليىه بىر آنىان شىورش انتقىام بىه م ينىه مىردم کشىتن را خود عمل بهترين شهادتين، از پس خود، عمر

 ىبىاره در تامل قابل بسيار سخنان از (.382 ص ،4ج )طبرى، بود خواه  امي وارب ان تنهاآخرت در کهدانستمى

 آخىرين در وقتىى کىه اسىت )ع( حسىين امىام مشهور و و معر سخن سع  بن عمر س اه مذهبى - سياسى تفکر

 :داد قىىرار مخاطىىب کىىالم ايىىن را آنىىان برنىى مىىى هجىىوم هىىايشخيمىىه طىىر  بىىه دشىىمن ديىى  لحظىىات

 (.344 ص ،4 ج )طبىرى، احرارا دنياکم فى فکونوا المعاد تخافون ال و دين لکم تکن لم ان سفيان ابى آل شيعة يا

  .داديم توضيح اصطالح اين ىباره در قبال که است عثمانى يا و سفيانى ديگر بارتع ، «سفيان ابى آل شيعة» تعبير

 داللىت سىخن، ايىن از امىام منظىور و مراد که، رس مى نظر به کرديم، بيان تاکنون که شواه ى و ادله به توجه با

 و عثمىانى فکرى نظر از آنان که است برداشته گروه اين فکرى ماهيت از پرده و مجازى نه بوده حقيقى و مطابقى

 اجتمىاع و کوفىه از اعزام صر  به بودن  ش ه جمع جا آن در که افرادى نکنن  تصور آين گان تا ان مذهب سفيانى

 . بودن  حضرت آن شيعيان از کربال در

 از مىتکلم قىوانين ايىن اسىاس بر که کنيم ثابت الفاظ اصول و ادبيات باب از که ن اريم قص  اصال ما باره اين در

 صىرفا مىا شىواه  و ادلىه بلکىه ;خواهى مىى شاه  و دليل مجاز و کن مى اراده را حقيقى معناى الفاظ، استعمال

 . است امام سخن اين به تاريخى نگاه و تاريخى هاىگزارش

 و اسىت بوده چه آنان سياسى هاىگيرىموضع ىسابقه و ان بوده کسانى چه افراد اين دي  باي نخست ىمرحله در

 . ان ان يشي همى چگونه

 هىاخيمىه طر  به رسي ن مى نفر ده به نزديک که نظام پياده از تع ادى همراه به شمر که ش ه تصريح باره اين در

 را امام دور لحظات آخرين در که بودن  کسانى همان آي ،مى بر ابومخنف روايت از که - افراد اين . آوردن  هجوم

 :از ان عبارت - کردن  شهي  را حضرت آن و گرفتن 

 ص ،2 ج الىف، مفيى ، شىيخ) تاخت اسب امام ب ن بر و (61 ص نما، )ابن بود زنازاده حضرمى، حيوة بن اسحاق

 وهىب بىن صىالح جعفى، سبرة ابى بن عب الرحمن اصبحى، يزي  بن خولى انس، بن سنان اشعث، بن قيس (،118

 (.117 ص .)همان، کعب بن )ابجر( بحر و يمىتم شريک بن زرعة جعفى، عمرو بن )قشعم( قاسم يزنى،
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 امضىاکنن گان از جعفى سبره ابى بن عب الرحمن . داديم توضيح شمر شيعى ض  سياسى مواضع و افکار ىباره در

 او پسران و قيس بناشعث خان ان سياسى سواب  .(211 ص ،4 ج )طبرى، بود حجر ض  بر ظالمانه ىنامهشهادت

 . نيست پوشي ه کسى بر جع ه خواهرش و حم ،م برادرش قيس، جمله از

 گيرىکناره )ع( على از که بود کسانى شمار در وى که ان گفته نيز جعفى نذير بن عمرو بن )قشعم( قاسم ىباره در

 از 51 و 41 هىاىده دوران طول در وى که رس مى نظر به .(417 ص ،3 ج )بالذرى، بود معتزليان گروه از و کرد

 . است کرده پي ا گرايش عثمانى مذهب به اعتزال،

 يعنىى جزيىره، بىه مختىار، از فرار براى وى کهاين از اما ;نيست دست در اطالعى انس بن سنان فکرى مکتب از

 او فکىرى همخوانى خاطر به اين رودمى احتمال (411 ص ،3 ج )بالذرى، آورد پناه مذهبانعثمانى اجتماع محل

 و کوفىه مىذهبعثمانى که ديگرى افراد و ربيع بن حنظلة و ارقم فرزن ان که گونه نآ ;است بوده جاآن ساکنان با

 ;34 ص ،19 ج و 329 ص ،15 ج عسىاکر، ابىن .کردنى مى مکان نقل (295 ص )بغ ادى، جزيره به بودن  بصره

 ،3 ج ،.)طبرانىى بىود يوسىف بن حجاج ياران از کربال ىواقعه از پس وى که اين شاه  (297 ص ،2 ج بالذرى،

 .112ص

 بىه «باغيىه ىفله گروه» که گفت کوفى ازدى ابوهره به کربال به رسي ن از پيش امام که اين ديگر شواه  جمله از

 .(324 ص ،1 ج خىوارزمى، ;125 ص ،5 ج اعىثم، )ابن کرد خواهن  شهي  را او و کشي  خواهن  شمشير او روى

 شىهي  صىفين در را عمىار کىه اوسىت حزب و معاويه ىارهب در )ص( خ ا رسول فرمايش از گرفته بر تعبير اين

 وحى ت بىه کىرد، خواهن  شهي  را او که کسانى ىباره در )ع( حسين امام سوى از تعبير اين بردن کار به  .کردن 

 گمىراه ما گفت:مى باره اين در ربعى بنشبث کهچنان ;دارد اشاره گروه دو اين هاىان يشه و افکار و سياسى خط

  ص ،3 ج عسىکرى،) . رفتىيم علىى بىن حسىين يعنى زمين، روى شخص بهترين جن  به معاويه آل با که ش يم

 خطاب وى . است )ع( حسين امام با قيس بناشعث بن محم  گوى و گفت مناظرات، اين از ديگرى ىنمونه(114

 نيسىت؟ ديگران براى که هست تو براى )ص( خ ا رسول جانب از فضيلت و حرمت ک ام حسين اى گفت: امام به

 مىن بعضىها ذرية العالمين على عمران آل و ابراهيم و نوحا و آدم اصطفى اهلل ان کردن : تالوت را آيه اين حضرت

 محمى  آل از هى ايتگر عتىرت و خان ان و است ابراهيم آل از محم  که سوگن  خ ا به فرمودن : امام گاهآن بعض
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 ص ،1 ج خىوارزمى، ;134 ص ،1 ج صى وق، ;67 ص ،2 ج مىى،الق المشه ى ;328 ص ،1 ج .)فيض، هستن 

352- 353.) 

 را امىام او که چرا ;است نبوده ص() خ ا رسول با )ع( حسين امام خانوادگىقرابت سؤال اين از او منظور يقين، به

 ;تاسى بىوده )ص( خ ا رسول جانشينى و خالفت ىباره در امام حقانيت او منظور بلکه ;شناختمى خوب بسيار

 از معاويىه کىه اسىت اشىکالى و سىؤال همىان درسىت سىؤال، ايىن .کردنى  تالوت را آيه اين نيز امام رو اين از

 اشىعث، بىن محمى  و معاويه ميان فکرى تطاب  اين با . داد را پاسخ همان نيز حضرت آن و کرد )ع( اميرالمؤمنين

 . خوانى خالفىت بىه آنىان نسىبت و )ع( بيىتاهىل ىبىاره در را او مىذهبى - سياسىى تفکر گيرىجهت توانمى

 علوى و عثمانى سياسى شعر

 سياسى ادبيات همان که دي  خواهيم گيرد، صورت صفين و جمل جن  رجزهاى و اشعار ميان اىمقايسه چنانچه

 . انىىىى گرفتىىىىه نشىىىىات تفکىىىىر يىىىىک از و کىىىىرد بىىىىروز و ظهىىىىور کىىىىربال در مىىىىذهبى -

 و اشىعار در «عثمان دين» و «على دين» اصطالح از صفين و ملج جن  دو در عثمانى و شيعى تفکر نماين گان

 (.346 ص مفي ، .)شيخ گفتن مى سخن آن از مبارزه هنگام به و کردن مى استفاده خود رجزهاى

 . هستيم س اه دو نماين گان طر  از اصطالح دو اين بردن کار به با ان يشه دو اين تقابل شاه  نيز عاشورا روز در

 چنىينهىم (329 ص ،4 ج .)طبىرى، «ب ينى دينهم ليس» گفت:مى خود اشعار در سع  ابن س اه از برجا بن کعب

 سى اهيان از يکىى علىى، دين على انا الجملى انا گفت:مى تيران ازى و کارزار هنگام به جملى هالل بن نافع وقتى

 (117 و 116 ص ،2 ج مفيى ، )شيخ. عثمان دين على انا گفت: او جواب در حريث بن مزاحم نام به سع  بن عمر

 :گفتمى چنين اين ديگرى رجز در هالل بن نافع

 الجملى اليمنى الغالم انا

 على و حسين دين على دينى

 املى فهذا اليوم اقتل ان

 عملى االقى و رايى ذاک و

 24 ص نيز و 25 ص ،2 ج خوارزمى،

 :کرد معرفى چنين اين را خود خوان  که رجزى در الک ن بن عب اهلل بن عب الرحمن
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 الک ن ابن ينکرنى لمن انى

 حسن و حسين دين على انى

 (.414 ص ،3 ج بالذرى،)

 قايىل که است مذهبى تشيع اعتقادى خط ىنشانه )ع( على دين به )ع( حسين دين و )ع( حسن دين نمودن اضافه

 )ع( حسين امام به خود ىنامه يانپا در که چنان ;بود او گرامى فرزن ان و )ع( اميرالمؤمنين جانشينى و خالفت به

 در رو ايىن از ;دادنى  نشىان را اعتقادى خط اين )ع( حسين امام و )ع( حسن امام و )ع( اميرالمؤمنين بر سالم با

 .)خىوارزمى، انى کىرده تاکيى  و اشىاره موضوع اين به بارها خود اشعار در )ع( حسين امام اصحاب عاشورا روز

 (.24و2/23

 کىه ايىن بىر عالوه آنان . است ش ه بيان مخالف طر  به پيام ىارائه منظور به مضامين اين با عاراش اين يقين، به

 مخالف حزب تفکر با خود رجزهاى در مطالب اين بيان با خوان ن مى فرا شمشير با ىمبارزه به را مخالف صفو 

 . کردن مى نبرد نيز

 (.هاناصبى هادشنام و ها)توهين سع  عمر س اه بر حاکم عثمانى سياسى ادبيات

 سىيوفهم و معک الناس قلوب که: است ش ه عرض امام به گونه اين کوفه مردم توصيف در برخى زبان از منابع در

 امىام به سع  بن عمر س اه که هايىدشنام و هاتوهين با تحليل اين و سخن اين (.291ص ،4ج )طبرى، اميةبنى مع

 و تشىنگى سختى از هاتوهين و هازبانزخم اين مورخان، از برخى ىگفته بر بنا که داشتن  روا کربال در شيعيان و

 که کسانى ىباره در اقل ح  را تحليل اين تص ي  ،(248 ص جوزى، ابن )سبط بود ب تر هانيزه و شمشيرها زخم

 . ده مى قرار تردي  و شک چالش در ان گفته سخن گونه اين

 ادبيىات همىان سىع ، بىن عمىر س اه بر حاکم سياسى ادبيات که ده مى نشان نصفي و جمل جن  دو ىمالحظه

 ايىن از پىيش کىه سياسى اعتقادات بيان و شعارها . است بوده صفين در معاويه و جمل اصحاب بر حاکم سياسى

 اهىل و ع() حسىين امىام و )ع( اميرالمؤمنين به کربال در که هايىدشنام و هاتوهين نيز و گرفت قرار بررسى مورد

 هىيچ و کنى مىى ت اعى ان واقف تاريخ از دوره اين به که آنان ذهن در را صفين و جمل هاىصحنه دادن ،مى بيت

 شمشير و نيزه او مبارک ب ن به و کردن  حمله امام به که کسانى از برخى مثال، طور به ;بين نمى آنان ميان تفاوتى
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 ابىن سىي  ;114 ص ،2 ج مفيى ، شىيخ). دادنى مىى دشىنام و توهين امام به کار اين به اق ام از پيش زدن ، تير و

 :گفتمى امام به يکى (71 ص طاووس،

 بنوشىى! جهىنم حمىيم از تا ننوشى آن از خ ا به است؟ آبى آسمان ىسينه چون که بينىمى را آب اين حسين اى

 .(88 ص ،2 ج مفي ، )شيخ

 و سىگان کىه اسىت فىرات آب اين حسين اى گفت:مى فرات ىشريعه بر محافظان ىفرمان ه حجاج بن عمرو يا

 از تا چشي  نخواهى اىقطره آب اين از تو سوگن  خ ا به ولى . نوشن مى آن از عراق هاىگرگ و خران و خوکان

 .(248 و 247 ص جوزى، ان )سبط بنوشى جهنم حميم

 يکى شود واقع حمله مورد طر  يک از تا دز آتش بود هاخيمهپشت که را هايىعلف و چوب امام وقتى کهاين يا

 خىوارزمى، ;251 ص جوزى، ابن )سبط کردى تعجيل قيامت روز از پيش دنيا آتش به کرد: خطاب چنين امام به

 (.352 ص ،1 ج

 :گوي مى امام به ديگرى آن

 (.251 ص جوزى، ابن .)سبط باد بشارت ]جهنم[ آتش به را تو حسين! اى

 بىه فريىاد با بود سع  بن عمر س اه در که قرظه بن على برادرش ش ، شهي  انصارى رظهق بن عمرو وقتى چنينهم

 او تا فريفتى و کردى گمراه را برادرم گو!دروغ پسر گوىدروغ اى حسين! اى کرد: جسارت چنين )ع( حسين امام

 (.411 -399 و 391ص ،3ج )بالذرى، دادى کشتن به را

 يک بلکه . باش  اتفاقى طور به توان نمى هم برابر در آنان گرفتن قرار و خالفم صف دو در برادر دو حضور اوال،

 شمشىير يکى يگر روى بىه که ده  قرار هم برابر در را دو آن بتوان  تا خواه مى مذهبى - سياسى قوى ىانگيزه

 . بکشن 

 تفکىر نيىز نکتىه ايىن و اسىت کرده گمراه نيز را برادرش بلکهاست گمراه تنها نه امام قرظه، بن على نظر از ثانيا،

 . کن مى ثابت را او عثمانى

 کىه چنىانهم زيرا ;است او عثمانى تفکر از ديگرى ىنشانه )ع( حسين امام و )ع( اميرالمؤمنين به او توهين ثالثا،

 و امويىان مشىهور هىاىتىوهين و تعىابير از «کىذاب بىن کىذاب» تعبيىر شى ، بيىان هامالک و معيارها بحث در
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 ذهبىى کىه اسىت حىالى در اين  .گفتن مى )ع( بيت اهل و )ع( اميرالمؤمنين به که است افراطى هاىمذهبمانىعث

 .(281 ص ،3 ج ب، )ذهبى، است دانسته نادر کوفه در را افراطى عثمانيان حضور

 هىاعثمىانى که تاس اىسياسى ادبيات همان دقيقا کردن ،مى توهين يارانش و امام به که افراد اين سياسى ادبيات

 رسىان ن ،مىى يىارى را دشىمن و کردن مى سکوت افراد اين اگر  .گفتن مى سخن آن با صفين و جمل جن  در

 يقىين بىه تعريىف ايىن اما ;بودمى صحيح «عليک سيوفهم و معک قلوبهم» به کربال در آم ه گرد کوفيان تحليل

 اين ىدايره از افراد اين از زيادى تع اد که شودمى آشکار کرديم بيان حال تا که مطالبى با بلکه و ن ارد عموميت

 و کينىه بلکه ان ن اشته خوشى دل امام از تنها نه کوفيان از توجهى قابل گروه يقين به که چرا ;ان خارج توصيف

 ىبىاره در که چنان ;ان داشته دل در ع() بيتاهل خان ان و )ع( اميرالمؤمنين و حضرت آن از نيز عجيبى دشمنى

 ،2 ج )خىوارزمى، البيىت الهل الع اوة ش ي  کان ان :گفته امام سوى به سع  ابن ىفرستاده شعبى عب اهلل بن کثير

 )ع( اميرالمىؤمنين که را مساج ى بازگشتن  کربال از وقتى ديگر برخى که بود ح  ب ان تا دشمنى اين .(342 ص

 به که مساج  اين . کردن  بنا تج ي  )ع( حسين امام ش ن کشته نىشادما به بود، کرده منع را آنها در نماز ىاقامه

 ربعىى بىنشىبث مسج  و قيس بناشعث مسج  جمله از ;بود منسوب کوفه اشرا  به ان معرو  ملعونه مساج 

 .( (119 -118 ص مفي ، شيخ ;251 ص ،3 ج طوسى، شيخ ;491 ص ،3 ج )کلينى،

 کردن شهي  تشنه خوشحالى به ديگرى کرد!مى ن امت اظهار کربال در حضور از گوين مى که ربعى بنشبث همان

 چنينهم .(214 ص ،3 ج )بالذرى، نامي  حسين کشي مى آب آن با و بود گرفته غيمت به که را شترى )ع(، امام

 فىت:گ چنين کن  ياد حجاج براى خود ىقبيله مناقب از خواست وقتى قحطان( از اى)تيره اودى هانى بن عب اهلل

 بىود ابوتراب س اه در اود بنى از نفر يک تنها و ش  حاضر صفين در معاويه س اه در نفر 71 ما از که، اين نخست

 حسين چنانچه که کردن  نذر اود بنى زنان از يک هر که، اين دوم . بود خوبى مرد سوگن ، خ ا به نيز، مرد آن که

 يىک هيچ بر ابوتراب به لعن و دشنام که، اين سوم . کردن  زني چنين و کنن  قربانى جوان شتر ماده ده شود کشته

 نيىز را فاطمىه مادرشىان و حسين و حسن حتى و گفتن  لعن و دشنام او به که اين مگر نش ، عرضه ما مردان از

 .(65 -61 ص ،4 ج الح ي ، ابى )ابن افزوديم ب ان

 که بودن  انشيعي از افراد اين که پذيرفت باي  چگونه شون ،مى حاضر کربال در قبيله اين از افرادى وقتى بنابراين،

 حسىين امىام با مقابله به را آنان زياد ابن تطميع و اجبار و زور اما ;داشتن   )السالم عليهم) بيت اهل گرو در دل
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 و عثمانيىان پىس دارن ، نام شيعه کيفيت، اين با بودن کوفى صر  به تنها اينان اگر ! کرد؟ حاضر و کربال در ع()

 و گمراهىى بىه او سى اه و امام نمودن متهم گوها، و گفت اين با افراد اين و نيست چنين يقينبه !ان ؟ک ام امويان

 ادبيات کالم، يک در و هادشنام و هاتوهين و اشعار نيز و دوزخ به دادن وع ه و آنان خون ريختن شمردن حالل

 اسىاس بىر و خىارج تشىيع ىدايىره از رسىان ن ، ظهور ىمنصه به کربال در خود از که اموى و عثمانى سياسى

 در عثمانيىان، تاريخى رفتارشناسى و مذهبى، - سياسى خطوط ضوابط و اصول نيز و مورخان و خود اعترافات

 . شون مى شناخته اموى و عثمانى حزب

 نتيجه

 و امىوى حىزب هىاىگىذارىسياست و 51 و 41 هاىده در کوفه مذهبى - سياسى تحوالت به گذرا نگاهى با

 افراد توانستمى هابرنامه اين اوال که يابيممى در شهر اين در عثمانى تفکر کردن نهادينه و زدايىتشيع در عثمانى

 که کسانى باشن : جامعه مختلف طبقات از توانستن مى افراد اين . ده  سوق عثمانى تفکر به گرايش به را زيادى

 يىا و بنيىانسسىت مىذهبى - سياسى مسائل در که افرادى ;بودن  ()ع ؤمنيناميرالم هاىسياست ىخورده زخم

 هىاتطميىع مقابىل در را خىود آخىرت و کنى  تباه را آنان دين توانستمى دنيوى امور که کسانى بودن ، شکاک

 جىو اثىر بىر که کسانى ;بود ش ه مشتبه آنان برحقيقت و خورده فريب زياد تبليغات اثر در که افرادى ;بفروشن 

 داشىته وا سياسىى موضىع تغيير به مذهبانعثمانى کردن پي ا دور و عثمانى تفکر از حمايت و شيعه ض  بر حاکم

 . . . و ش ن 

 جىو تىاثير تحت و مان  ق مثابت بيت اهل از حمايت در خود راسخ اعتقاد و ايمان بر مذهبى تشيع ميان اين در

 کىامال )ع( حسىين امىام از خود دعوت در رهبرانشان خصوص به و آورد عمل به دعوت امام از و نگرفت قرار

 بىا را خىود ىنامه دعوت سان ب ين و ش ن  شهي  و رسان ن  امام به را خود بود که طريقى هر به و بوده صادق

 مسىلم بىه رسان ن يارى در است، پوشي ه ما بر که داليلى به که نيز گروهى .کردن  امضا کربال در خويش خون

 و توبىه بىا دانسىتن ،مى گنهکار را خود رو اين از و برسانن  امام به را خود نتوانستن  طرفى از و دن کر کوتاهى

 . رسىان ن  اثبىات بىه را خىويشصى اقت خىود شىهادت بىا و مان نى  بىاقى خىود پيمان سر بر توابين نهضت

 از دادنى ، تشکيل را سع  بن عمر س اه و گرفتن  قرار اموى حزب در مختلف هاىصورت به که ديگر گروهى اما
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 )ع( حسىين امام قيام مقابل در که نيروها از اىعم ه بخش و گروه اين که گفت باي  شواه  و ادله اين اساس بر
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 رنجبر محمدرضا حسیني دراربعین پژوهشي

 حضرت آن مزار سر بر السالم( حسين)عليه امام شهادت اربعين اولين در السالم( بيت)عليهم اهل ضورح 

 رخىىب مقابىل، در انى . کرده تشکيک آن درباره شيعه محققان برخى اخير قرون در که است مسائلى از کربال در

 منکىران داليىل بىه ابتى ا نوشتار اين ان . ش ه اول اربعين اثبات و تشکيک اين رد درص د ان يشمن ان، از ديگر

 دي گاه ديگر، شواه  و قراين از استفاده با س س پردازد، مى ها آن گويى پاسخ به ادامه در و پرداخته اول اربعين

 .کن  مى تأيي  را اول اربعين موافقان

 (السالم حسينى)عليه ربعينا در پژوهشى

 مق مه

 اهىل حضىور گرفتىه، صىورت بررسىى و بحىث آن دربىاره فصل اين در که عاشورا تاريخ مهم مباحث از يکى

 ديگىر و حضىرت آن مىزار سىر بر السالم( حسين)عليه امام شهادت اربعين اولين در کربال السالم(در بيت)عليهم

 بزرگ صحابى انصارى، عب اهلل بن جابر که است روزى اربعين که است مشهور شيعه، ميان در کربالست. شه اى

 اهىل کىه بىود جىا همىان در و شى  السالم(نائل حسين)عليه امام قبر زيارت به وآله( عليه اهلل خ ا)صلى رسول

 هم کردن . مالقات را جابر و آم ه السالم( امام)عليه مزار زيارت به نيز شام از بازگشت السالم(هنگام بيت)عليهم

 برخىى شىهرت، ايىن مقابىل در اما ش . دفن و ش ه ملح  ب ن السالم(به حسين)عليه امام سر روز اين در چنين

 کىه ان  کرده انکار ق 61 سال اربعين روز در را السالم( بيت)عليهم اهل ورود شيعه، معاصر و متق م ان يشمن ان

 ان ، کرده اقامه منکران داليل رد براى معاصر ققانمح برخى که قراينى و ادله نيز و آنان انکار داليل و ها دي گاه

 اثبىات منظىور بىه را موضوع اين روايى و تاريخى شواه  و قراين ادامه، در س س ش . خواه  مطالعه و بررسى

 .کرد خواهيم بيان شهرتى چنين

 دينى نصوص و متون در «اربعين»

 بىا امىور، از بسيارى و دارد زيادى کاربرد اريخىت و ح يثى دينى، متون در که است اصطالحاتى از اربعين واژه

 حفىظ آثىار اخالص، روز چهل آثار سالگى، چهل در عقل کمال مثالً .ان  ش ه تح ي  و تعريف واژه، و ع د اين

 شىراب نماز پذيرش ع م صبح، چهل در عه  دعا قرائت مؤمن، چهل براى دعاى نفر، چهل دعاى ح يث، چهل
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 زيىارت اسىتحباب السىالم(، حسىين)عليه امىام بر فرشتگان و آسمان زمين، روز لچه گريه روز، چهل تا خوار

 مىى بيىان اسىالمى معىار  در را ع د و واژه اين واالى ارزش و جايگاه که است مواردى جمله از ... و اربعين

   2دارد.

 چنىين و اسىت شى ه دوار السالم( حسين)عليه امام درباره اربعين زيارت استحباب تنها احاديث، در همه، اين با

 بنابراين ن ارد. السالم(وجود سي الشه ا)عليه از پس و پيش السالم( معصومان)عليهم از يک هيچ درباره سفارشى

 حادثىه از پيش تا روز اين به مربوط اعمال و اربعين براى توان نمى را اى پيشينه هيچ ح يثى، و تاريخى نظر از

 .السالم(اسىىىت حسىىىين)عليه امىىىام آنِ از تنهىىىا ،امتيىىىاز و ويژگىىىى ايىىىن و کىىىرد تصىىىور عاشىىىورا

 

 تاريخى هاى گزارش و روايات در اربعين زيارت استحباب

 السالم(اسىت عسىکرى)عليه امام از اى مرسله روايت السالم( سي الشه ا)عليه اربعين بزرگ اشت دليل ترين مهم

 امىام ايىن، بىر افىزون3است. ربعينا زيارت ها آن از يکى که است چيز پنج مؤمن، هاى نشانه است: فرموده که

 اربعىين بزرگ اشىت به آن در که است داده تعليم جمّال مهران بن صفوان به را اربعين السالم(زيارت صادق)عليه

 4است. ش ه تصريح

 از يکى است. ش ه توجه جهت دو از روز اين به که گفت باي  شيعه، کهن منابع در اربعين اهميت منشأ درباره اما

 بىن جىابر توسىط السىالم( سي الشىه ا)عليه قبر زيارت سبب به ديگرى و م ينه به شام از اسرا شتبازگ جهت

 .(السالم اميرالمؤمنين)عليه و وآله( عليه اهلل خ ا)صلى رسول برجسته اصحاب از يکى انصارى، عب اهلل

 :نويسن  مى باره اين در سره( حلّى)ق س عالمة و طوسى شيخ مفي ، شيخ

 ايىن در چنين هم بازگشتن . م ينه سوى به شام از السالم( حسين)عليه امام حرم که است روزى صفر بيستم روز

 از السىالم( حسين)عليه امام زيارت براى وآله( عليه اهلل خ ا)صلى رسول صحابى انصارى، عب اهلل بن جابر روز،

 5کرد. زيارت را السالم( حسين)عليه امام قبر که بود کسى اولين او و آم  کربال به م ينه

 

 (السالم حسين)عليه امام قبر زائر نخستين 3;انصارى عبهاهلل بن جابر

 از نخست گزارش ان . کرده گزارش گونه، دو جابر توسط را 6السالم( حسين)عليه امام قبر زيارت تاريخى منابع

 آن، در امىا کىرده، گزارش تفصيل با و مسن  طور به عوفى، عطيه با همراه را جابر زيارت که است شيعى طبرى
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 طاووس ابن سي  از دوم گزارش است. نياورده ميان السالم(به حسين)عليه امام بيت اهل با وى مالقات از سخنى

 اسىراى بىا را جىابر مالقات آن، دنبال به و کرده بيان اختصار، به و عطيه همراهى ب ون را جابر زيارت که است

 را طاووس ابن گزارش س س و طبرى گزارش ابت ا است. آورده ان ، بازگشته شام از که السالم( بيت)عليهم اهل

 .کنيم مى بررسى

 نقىل 7ج لى کوفى جناده بن سع  بن عطية از سن ش به المصطفى بشارة در ق( 525 )متوفاى طبرى ال ين عماد

 رسىي يم ربالکى به چون کرديم، السالم(حرکت حسين)عليه امام زيارت قص  به عب اهلل بن جابر با گفت: که کرده

 زد، عطىر و انى اخت دوش به اى پارچه و بست کمر به اى پارچه س س کرد، غسل و رفت فرات سوى به جابر

 قبىر روى و بگيىر را دسىتم گفىت: شى ، قبر نزديک وقتى رفت. السالم( امام)عليه قبر سوى به ذکرگويان س س

 شى . هوش بى که کرد گريه ق ر آن و  اختان قبر روى به را خود جابر گذاشتم. قبر روى را دستش من بگذار.

  را دوستش پاسخ دوست گفت: س س حسين! اى گفت: بار سه گاه آن آم . هوش به تا پاشي م آب او بر

 جى ايى ب نت و سر بين و بري ن  را گردنت هاى رگ که حالى در دهى جواب چگونه تو داد: ادامه بع  ده .مى

 و هى ايت نسىل از و تقوا پيمان هم و مؤمنان سرور پسر و پيامبران خاتم فرزن  تو که دهم مى گواهى ان اختن .

 نباشىى چنين چرا و زنانى سرور السالم( فاطمه)عليها پسر و نقيبان سرور فرزن  ;کسايى اصحاب از نفر پنجمين

 اى خورده شير ايمان، سينه از و اى ش ه تربيت متقين دامان در و داده غذايت خويش دست با پيامبران ساالر که

 و اسىت ناخرسىن  تىو فىراق در مؤمنان دل اما ممات. و حيات در حالت به خوشا اى. برآم ه اسالم دامان از و

 تىو کىه دهىم مىى شهادت باد. تو بر خ ا خشنودى و سالم است. بوده خير گذشت، تو بر چه آن که ن ارد شک

 .پيمود زکريا بن يحيى برادرت که رفتى را راهى همان

 السىالم( حسىين)عليه آسىتان در که پاک هاى جان اى شما بر سالم گفت: و افکن  قبر اطرا  به اهىنگ گاه آن

 و کردي  منکر از نهى و معرو  به امر پرداختي ، زکات و داشته پا بر را نماز شما که دهممى گواهى آم ي . فرود

 اهلل محم )صلى که خ ايى به سوگن  سي .ر فرا را شما مرگ که آن تا پرستي ي  را خ ا و نمودي  جهاد ملح ان با

 .شماييم شريک رفتي ، که راهى در ما فرستاد، ح  به را وآله( عليه
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 کىوه و بلنى ى از نىه و پيموديم دشتى ]آنان [با نه که حالى در شريکيم آنان با چگونه گفتم: جابر به گفت: عطيه

 شىان همسىران و گشتن  يتيم شان فرزن ان ش ، ج ا شان پيکرهاى از سر اينان اما زديم، شمشير نه و رفتيم باال

 ش ن ؟ بيوه

 دوسىت را گروهىى کس هر فرمود: مى که شني م وآله( عليه اهلل خ ا)صلى رسول حبيبم از عطيه! اى گفت: جابر

 نيىت فرسىتاد پيامبرى به ح  به را وآله( عليه اهلل محم )صلى که آن به سوگن  است. شريک آنان عمل در دارد

 چون ببر. کوفيان هاى خانه سوى به مرا داشتن . اصحابش و السالم( حسين)عليه که است همان يارانم يتن و من

 ببيىنم. را تىو ديگىر سىفر، اين از پس نکنم گمان بکنم؟ وصيتى تو به عطيه! اى گفت: من به رفتيم، راه مق ارى

 خانى ان دشىمن اسىت، بىاقى دوسىتى در وقتى تا ب ار دوست را وآله( عليه اهلل محم )صلى خان ان دار دوست

 بىا باشى . بسىيار روزة و نمىاز اهل چن  هر ب ار، دشمن است، دشمن که زمانى تا را وآله( عليه اهلل محم )صلى

 ايىن محبت با ديگرش گام اما بلغزد، گناهانش سبب به چن  هر او ;کن م ارا السالم( محم )عليهم آل دار دوست

 دوزخ. به شان دشمنان و رود مى شتبه السالم(به محم )عليهم آل دار دوست .مان  مى ثابت خان ان

 :است کرده گزارش گونه، اين را جبر زيارت جريان طاووس ابن سي  اما

 

 ب ه. عبور کربال از را ما که گفتن  کاروان راهنماى به آم ن ، عراق به شام از السالم( حسين)عليهم بيت اهل چون

 خ ا)صىلى رسول خان ان مردان و هاشم بنى از جمعى و انصارى عب اهلل بن جابر رسي ن ، گاه قتل به چون آنان

 نالىه و گريىه بىه شروع همه بودن . السالم(آم ه حسين)عليه قبر زيارت براى که کردن  مالقات را وآله( عليه اهلل

 را جگرهىا کىه کردنى  مىى سرايى نوحه و عزادارى اى گونه به و زدن  مى سيلى شان هاى صورت بر و نمودن 

 9کردنى . عىزادارى روزى چنى  نيىز آنان و آم ه السالم( بيت)عليهم اهل نزد نيز عراق منطقه زنان زد. مى آتش

 انه؟ داشته حضور کربال در اربعين روز السالم( بيت)عليهم اهل آيا

 کىربال در م(السىال حسين)عليه امام بيت اهل حضور زمان تعيين عاشورا تاريخ در پيچي ه و مبهم مسائل از يکى

 آيىا که ان  نکرده گزارش صراحت به باره اين در تاريخى و ح يثى منابع اغلب زيرا است، ايشان شهادت از بع 

 سىخن آن از کهىن منابع از بسيارى چه آن آن؟ از پس يا است افتاده اتفاق 61 سال صفر بيستم روز حادثه، اين

 بىه نوشتار ادامه در که است ش ه ملح  ب نش السالم(به حسين)عليه امام سرِ روز، اين در که است اين ان ، گفته
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 امىام خانى ان کىه اسىت روزى صىفر بيسىتم کىه است ش ه گزارش چنين هم پرداخت. خواهيم ها گزارش اين

 از اسرا ورود روز را اربعين که است ديگرى قول باره، اين در اما بازگشتن . م ينه به شام از السالم( حسين)عليه

 :نويس  مى باره اين در اهلل( طاووس)رحمه ابن سي  است. دانسته کربال به شام

 11رسىي ن . کىربال بىه شىام از صىفر بيسىتم روز السىالم( بيىت)عليهم اهل که است آم ه مصباح کتاب غير در

 مى هع نظر دو شيعه ان يشمن ان ميان در متأخر، قرون در که است ش ه سبب حادثه، اين در پيچي گى و ابهام اين

 ديى گاه ىى2 اول، اربعىين در کربال السالم(به بيت)عليهم اهل ورود منکران دي گاه ى1 : آي  بهوجود باره، اين در

 الزم آنىان، داليىل بررسى و نق  و دي گاه دو طرف اران معرفى و شناسايى به پرداختن از پيش امر. اين موافقان

 .شىام در شىان اقامىت مى ت ديگىرى، و شىام بىه اسىرا ورود تىاريخ يکىى، شىود: روشىن موضوع، دو است

 شام به اسرا ورود تاريخ

 :ان  کرده گزارش گونه چن  تاريخى منابع دمش ، به اسرا ورود تاريخ درباره

 )متوفىاى حبّىان ابن ان . کرده گزارش شام به ورود در السالم( امام)عليه سر با را اسرا همراهى منابع برخى اول:

 :است نوشته باره اين در ق( 354

 رسىول خانى ان از اسير کودکان و زنان با همراه را السالم( على)عليهما بن حسين سر زياد، بن عبي اهلل س س ...

 11کرد. روانه شام به وآله( عليه اهلل خ ا)صلى

 :است نگاشته نيز ق( 381 )متوفاى اهلل( ص وق)رحمه شيخ

 12الشام. الى فحملوا السالم( الحسين)عليه رأس و بالسبايا [عبي اهلل] امر ثم

 اهىل ورود السالم(هنگام حسين)عليه امام دختر سکينه، با سع  بن سهل مالقات جريان در خوارزمى گزارش به

 سىهل به سکينه کن ، مى اجابت دارد تقاضايى هر که خواه  مى سکينه از سهل وقتى شام، به السالم( بيت)عليهم

 تىا کنن  حمل السالم( بيت)عليهم اهل از جلوتر را سر تا م(بخواه السال امام)عليه سر کنن ة حمل از که گوي  مى

 حاکى جريان اين 13شون . السالم(منصر  بيت)عليهم اهل به نگاه و توجه از و شود معطو  سر به شاميان نگاه

 .است شام به ورود السالم(در بيت)عليهم اهل با السالم( امام)عليه سر همراهى از

 امام)عليىه سرِ همراه به اسرا که باورن  اين بر نيز جوزى ابن سبط و اثير ابن ق(، 382 اى)متوف دينورى ابوحنيفه

 14ان . رفته شام به السالم(
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 :است نوشته السالم( سجاد)عليه امام از نقل به طاووس ابن سي 

 مىا خان ان زنان و نيزه بر السالم( حسين)عليه سرِ که حالى در رفت مى راه ناهموار که کردن  حمل شترى بر مرا

 نيزه ما گرداگرد و ما سرِ پشت بزرگ و کوچک هاى بچه و آم ن  مى استخوانى استرهاى بر سوار من سر پشت

 15بود. ها

 در يزي  است: نوشته اسرا، درباره وى تکليف کسب بر مبنى عبي اهلل نامه به يزي  پاسخ درباره ديگر جاى در وى

 بىا همىراه انى ، ش ه کشته وى با که را کسانى و السالم( حسين)عليه سر که دکر امر زياد، بن عبي اهلل نامه پاسخ

 16بفرست . وى نزد السالم( حسين)عليه خان ان و زنان

 قىول اين خوارزمى و اعثم ابن رسي . جا آن به دمش ، به اسرا رسي ن از پيش السالم( امام)عليه سرِ که اين دوم:

 17ان . کرده بيان را

 هنگىام امىا شى ن ، رهس ار شام، به (السالم امام)عليه سرِ فرستادن از م تى از بع  السالم( يهمبيت)عل اهل سوم:

 18است. طبرسى و مفي  شيخ از قول اين .ش ن  ملح  سر، کنن ة حمل به شام، به ورود

 سىرِ امىا ،باشىن  شى ه دمشى  وارد السىالم( امام)عليه سر با همراه السالم( بيت)عليهم اهل که دارد احتمال البته

 آن بىر نيز دوم قول و است اول قول همان احتمال، اين که باش  ش ه برده يزي  دربار به زودتر السالم( امام)عليه

 .شود مى حمل

 بيىت)عليهم اهىل نبىودن همىراه از حىاکى هىا گفته برخى اگرچه که گرفت نتيجه توان مى ش  نوشته چه آن از

 بىا السىالم( امام)عليه سرِ همراهى يعنى اول، قول قوت اما است، شام به ودور السالم(در امام)عليه سرِ با السالم(

 امام)عليىه سرِ و بيت اهل که دي  باي  اکنون است. بيشتر آن، ناقالن تع د به توجه با دمش  به ورود در بيت اهل

 ان ؟ ش ه دمش ، وارد روزى چه السالم(

 :است نوشته صفر ماه رخ ادهاى در بيرونى ابوريحان

 وارد السىالم( حسين)عليه سرِ صفر، ماه اول روز ;دمش  م ينة السالم( الحسين)عليه رأس ادخل األوّل، اليوم فى

 19ش . دمش 

 :است نگاشته ق( 682 )متوفاى قزوينى
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 21سىاختن . وارد دمشى  به را السالم( حسين)عليه سر روز، آن در چون است، اميه بنى عي  صفر، ماه اول روز

 

 21شى . وارد دمشى  بىه السىالم( حسىين)عليه سىرِ صىفر، اولِ روز گويى : مىى نيىز ق( 915 اى)متوف کفعمى

 

 را عاشىورا( از پىس روز 66) االول ربيىع شانزدهم او است. طبرى ال ين عماد نقل ها، گزارش اين برابر در اما

 22دان . مى دمش  السالم(به حسين)عليه امام بيت اهل ورود روز

 از تىاريخى هىاى گزارش ثبت در وى دقت و سو يک از طبرى بر وى زمانى تق م به جهتو با ابوريحان گزارش

 .اسىت قىول ايىن مؤيى  نيىز کفعمىى و قزوينىى گىزارش بىراين، عالوه، است، مق م طبرى نقل بر ديگر، سوى

 

 شام در السالم( بيت)عليهم اهل اقامت م ت

 نيسىت. متفى  شىام، در آنان عزادارى م ت يا (السالم بيت)عليهم اهل اقامت م ت درباره تاريخى هاى گزارش

 کىربال اسراى اقامت زمان م ت از عامى تعبير با طبرسى، شيخ او، پيروى به و مفي  شيخ اعثم، ابن همانن  برخى

 اقامت م ت به ديگر، برخى اما ،«داشتن  اقامت روز چن  ;24اَيّاماً فَاَقامُوا» يا 23«ايّاما اقامو و» ان : گفته سخن

 :ان  کرده تصريح شام السالم(در بيت)عليهم اهل عزادارى يا

 برپاداشىتن م ت کثير ابن و عساکر ابن ابومخنف(، از نقل )به خوارزمى ق(، 311 )متوفاى طبرى جرير بن محم 

 25دانن . مى روز سه معاويه، خان ان زنان و السالم( بيت)عليهم اهل توسط شام در را عزادارى

 نوشىته نىيم و مىاه يىک شىام در را السىالم( بيت)عليهم اهل اقامت م ت ق( 363 وفاى)مت مغربى نعمان قاضى

 26است.

 عىزادارى روز سىه السىالم( حسىين)عليه بىراى يزيى  همسىران نويس : مى ق( 654 )متوفاى جوزى ابن سبط

 27کردن .

 مىاه يىک مى ت هبى دمش  زن ان در را السالم( بيت)عليهم اهل اقامت م ت ق( 664 )متوفاى طاووس ابن سي 

 28است. پذيرفته

 29کردنى . عىزادارى روز السىالم(هفت بيىت)عليهم اهىل : نويسى  مىى ق( 711 تىا )زنى ه طبرى ال ين عماد
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 بع  و خواست را آنان يزي  هشتم روز و کردن  عزادارى روز هفت السالم( بيت)عليهم اهل که نگارد مى مجلسى

 اسىت نوشته ديگر جاى در وى 31کرد. فراهم م ينه به را شان شتبازگ ترتيب آنان، از جويى دل و استمالت از

 31کردن . عزادارى روز سه السالم( بيت)عليهم اهل براى ابوسفيان خان ان زنان که

 

 پىس و پيش کس هيچ و است شام در اسرا نيم و ماه يک اقامت به قائل تنها که نعمان قاضى قول از نظر فيصر

 بيىت)عليهم اهىل مانى ن ماه يک به قول که طاووس ابن دي گاه چنين هم و نکرده بيان را دي گاهى چنين او، از

 امام)عليىه خانى ان کىه اسىت آن از حاکى ديگر هاى گزارش است، کرده بيان «قيل» تعبير با شام در را السالم(

 کىه امىر ايىن به هتوج با ويژه به ان ، ن اشته اقامت شام در بيشتر هفته يک تا روز سه از آزادى، از پس السالم(

 دسىتگاه ضى  بر مردم شورش و انقالب بروز سبب بلکه نبود، يزي  سود به رو هيچ به تنها نه آنان، بيشتر اقامت

 را آنىان برآم ه، السالم( بيت)عليهم اهل از جويى دل و استمالت درص د شتاب، با يزي  رو اين از ش ، مى حاکم

 روز ده از بىيش حى اکثر شىام، در السىالم( بيت)عليهم اهل اقامت که پذيرفت باي  بنابراين، کرد. م ينه رهس ار

 .است نبوده

 اول اربعين در السالم( بيت)عليهم اهل ورود منکران

 شى ، نوشىته شىام در آنان اقامت م ت و دمش  به السالم( بيت)عليهم اهل ورود زمان درباره چه آن به توجه با

 آن داليلى، به و ب ذيرن  اول اربعين در کربال به را السالم( بيت)عليهم هلا ورود ان  نتوانسته ان يشمن ان از برخى

 :شود مى مطرح آنان دي گاه ذيل، در که ان  دانسته محال حتى يا بعي  را

 کتىاب در ق( 645 متوفاى) حلى نماى ابن که است ش ه مشهور شيعى ان يشمن ان ميان در گذشته از اگرچه ى1

 61 سال صفر بيستم در السالم( بيت)عليهم اهل ورود به قائل نيز لهو  کتاب در اووسط ابن سي  و مثيراالحزان

 نکتىه ايىن بىر مخالفىان، نظر رد و شبهه اين به گويى پاسخ مقام در نيز معاصر پژوهشگران برخى و 32ان  ش ه

 عبىارات در يشىمن ،ان  دو ايىن از کى ام هيچ زيرا رس ، نمى نظر به درست پن ارى چنين اما 33ان ، کرده تأکي 

 اهىل ورود تنهىا بلکىه انى ، نکىرده تصريح صفر بيستم روز در کربال به (السالم بيت)عليهم اهل آم ن به هايشان

 ديگرش اثر اهلل(در طاووس)رحمه ابن حتى 34ان ، کرده گزارش را جابر با مالقات و کربال به السالم( بيت)عليهم

 و نگىارش مشغول سالگى هفتاد سن تا يعنى عمرش، آخر به مان ه سال نُه تا )که الحسنه باالعمال االقبال نام به
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 را اربعىين کىه قىولى و اهلل( طوسى)رحمه شيخ و اهلل( مفي )رحمه شيخ قول نقل از پس 35است( بوده آن ت وين

 نفىى تصراح به 61 سال صفر بيستم روز در کربال به را بيت اهل ورود دان ، مى کربال به شام از اسرا ورود روز

 :نويس  مى باره اين در وى کن . مى

 در السىالم( حسىين)عليهما بىن على همراه السالم( حسين)عليهم بيت اهل که دي م [المتهج ] مصباح [کتاب] در

 بىه روز همان در شام، از بازگشت هنگام به آنان که يافتم مصباح غير در و 36رسي ن  م ينه به صفر، بيستم روز

 او بىر خى ا لعنىت که زياد بن عبي اهلل که چرا رس ، مى نظر به بعي  زمانى( جهت )از قول ود هر و رسي ن  کربال

 يزيى  پاسخ که زمانى تا او و خواست اجازه او از شام به اسيران فرستادن براى و نوشت يزي  براى اى نامه باد(

 کشىي . طىول بيشتر يا و روز بيست ر،کا اين البته که نفرستاد شام به را السالم( بيت)عليهم اهل نکرد، دريافت را

 از که بودن  جايى در ماه يک آنان بردن ، شام به را السالم( بيت)عليهم اهل که هنگامى که ش ه گزارش چنين هم

 امىا .رسي ن  م ينه به يا و عراق به اربعين، از پس آنان که است آن جريان صورت و نبودن  مصون سرما و گرما

 چىه آن طبى  آنىان کىه چرا است، نبوده صفر بيستم روز در اما است، ممکن بازگشت انزم کربال از آنان عبور

 باشى ، آمى ه حجىاز از زيارت عنوان به جابر اگر و کردن  مالقات را انصارى عب اهلل بن جابر است ش ه روايت

 37است. نيازمن  روز چهل از بيش کربال، به آم نش و او به خبر رسي ن

 اقبىال کتىاب در نىه و لهو  کتاب در نه کربال به را بيت اهل آم ن اصل طاووس ابن دشو مى مالحظه که چنان

 حکىم نيز لهو  کتاب در وى که است آن بر واضح قرينه اقبال، در سي  اخير عبارت که چنان هم کن ، نمى نفى

 چنين وى اگر که چرا است، ن اده ان ( داده نسبت وى به که )چنان اربعين در را السالم( بيت)عليهم اهل ورود به

 در خىود گفتىه از من که کرد مى بيان است، ش ه تأليف لهو  از بع  ها سال که اقبال کتاب در داشت، دي گاهى

 .گىىويم مىىى اکنىىون کىىه اسىىت چيىىزى آن بىىاره، ايىىن در مىىن نهىىايى نظىىر و ام برگشىىته لهىىو  کتىىاب

 61 سىال صىفر بيسىتم روز در کربال به السالم( بيت)عليهم اهل ورود منکران از نما ابن و طاووس ابن اين، بنابر

 .تن 

 روز در کىربال بىه السىالم( حسىين)عليه امام خان ان ورود منکران از نيز ق( 1111 )متوفاى مجلسى عالمه ى2

 :است نوشته باره اين در وى است. اربعين
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 بيىت اهل بازگشت ،را استحباب علت اصحاب مشهور است. نش ه بيان اربعين زيارت استحباب علت اخبار، در

 بىن علىى کىردن ملحى  و شىام از شان برگشت زمان در کربال به صفر( )بيستم روز آن السالم(در حسين)عليهم

 کىه اسىت آن باره اين در ديگر قول اما ان . کرده بيان مطهرشان اجساد به را شه ا السالم(سرهاى حسين)عليهما

 )چهل زمان م ت اين که چرا است، بعي  ج اً قول دو هر شتن .بازگ م ينه به روز اين در السالم( بيت)عليهم اهل

 پي است. قراين و اخبار از امر اين که چنان ن ارد، گنجايش م ينه( در يا کربال در حضور) امر دو اين براى روز(

 38است. بعي  نيز اين است، بوده ديگر سالى در امر اين اما

 عبارت نقل از بع  مرجان و لؤلؤ کتاب در الوسائل، مست رک نويسن ه ق(1321- 1254) نورى حسين ميرزا ى3

 داليل تفصيل به نوشتار، ادامه در که پردازد مى آن نق  به کربال، به اسرا آم ن بر مبنى لهو  در طاووس ابن سي 

 .ش  خواه  نوشته وى

 بيىت)عليهم اهىل حضىور منکىر نورى، مح ث استادش از پيروى به نيز ق(1359 )متوفاى قمى عباس شيخ ى4

 39است. ش ه کربال در اربعين روز در السالم(

 بيسىتم در کىربال بىه السالم( بيت)عليهم اهل ورود منکران ديگر از نيز ش(1352 )متوفاى شعرانى ابوالحسن ى5

 41است. صفر

 تنهىا کىه فرماي  مى و ش ه منکر را السالم( بيت)عليهم اهل با جابر مالقات خبر مطهرى مرتضى شهي  استاد ى6

 نکىرده، نقىل ايشىان، جز به ديگر کس هيچ و است لهو  در طاووس ابن سي  کرده، نقل را مطلب اين که کسى

 41نيسىت. سىازگار آن بىا نيىز عقلىى دليىل و اسىت نشى ه آن متعرض ديگرش هاى کتاب در سي  خود حتى

 

 ابىن گفتىيم کىه چنىان اسىت اربعىين روز خصىوص در مالقات، خبر از استاد مقصود اگر که است توجه شايان

 .است نگفته را چيزى چنين نيز لهو  کتاب در حتى طاووس

 بيسىتم روز در کربال به را السالم( بيت)عليهم اهل ورود مسلله که است محققانى ديگر از آيتى ابراهيم محم  ى7

 42داد. دست به اعتمادى قابل سن  آن براى توان نمى که دان  مى تاريخى اى افسانه ،61 سال صفر

 43است. حادثه اين منکران ديگر از نيز شهي ى جعفر سي  دکتر ى8

 کربال به السالم( بيت)عليهم اهل ورود موافقان
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 يىا انى  ش ه اول اربعين در کربال در السالم( بيت)عليهم اهل حضور به قائل ان يشمن ان برخى منکران، مقابلِ در

 :شود مى استفاده چنين شان، کالم ظاهر از کم دست

 :نويس  مى ق( 441 )متوفاى بيرونى ابوريحان ى1

 بع  حرمه هم و االربعين زيارة فيه و جثّته مع دفن حتى مجثمه الى السالم( الحسين)عليه رأس ردّ العشرين فى و

 دفىن مکىان همىان در و ملحى  ب نش به السالم( حسين)عليه سرِ صفر(،) بيستم روز در 44;الشام من انصرافهم

 از پىس )کىه( بودنى  او بيىت اهل نفر( )چهل آنان و است صفر( )بيستم روز اين درباره اربعين زيارت و گردي .

  .کردن زيارت را السالم( امام)عليه )قبر شام از بازگشت

 را ديگىرى دليىل نام، اين به اربعين زيارت گذارى نام براى مشهور دليل بر افزون بيرونى، ش ، مالحظه که چنان

 روز السىالم( حسىين)عليه امىام بيىت اهىل از تن چهل زيرا گوين ، اربعين را زيارت اين تاس گفته و کرده بيان

 .ش ن  السالم( سي الشه اء)عليه قبر زيارت به موف  صفر بيستم

 :گوي  مى ق( 1131 )متوفاى بهائى شيخ ى2

 شىهادت از روز چهىل که روز اين در السالم(است... الحسين)عليه اباعب اهلل اربعين زيارت صفر، 45نوزدهم روز

 روز با روز آن و است حضرت قبر زيارت براى انصارى عب اهلل بن جابر ورود روز گذشت، السالم(مى امام)عليه

 46داشتن . را م ينه به رفتن آهن  آنان که حالى در ش ، يکى کربال به شام از السالم( امام)عليهم بيت اهل ورود

 طباطبائى قاضى على محم  سي  ى3

 روز در کىربال بىه السىالم( بيت)عليهم اهل وصول منکر که نورى مح ث هاى شبهه به گويى پاسخ قالب در وى

 ادامىه در کىه اسىت پرداختىه ق61 سىال اربعىين در السالم( بيت)عليهم اهل ورود امکان اثبات به است، اربعين

 .ش  خواه  اشاره نيز وى هاى پاسخ به نوشتار

 (.ق 1341 )متوفاى ربابا به معرو  اشراقى محم  ميرزا 4

 :نويس  مى جابر زيارت درباره المصطفى بشارة در طبرى گزارش بيان از پس وى

 زيىارت کىه نشى ه ذکىر نيز و ديگر روز يا بوده اربعين روز در جابر زيارت که نيست مذکور معتبر، خبر اين در

 اهىل ورود حىال، هىر در است. امر دو تحق  شيعه، کتب در مذکور ليکن بع ، يا بوده شهادت اول سال در جابر
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 تىاريخ و سىيره در و ... خاصىه و عامىه از ان ، کرده ذکر بسيارى اربعين، روز در کربال به را السالم( بيت)عليهم

 47ان . ننموده عراق به مسافرتى السالم( بيت)عليهم اهل شهادت، سال از بع  که است محفوظ

 

 اول اربعين در کربال در السالم( بيت)عليهم اهل حضور انکار دربار  نورى محهث داليل بررسى

 در کىربال بىه را السالم( بيت)عليهم اهل ورود طاووس، ابن سي  دي گاه بر 48اشکال هفت ايراد با نورى مح ث

 ايىن در ديگىران و گرفته صورت وى توسط مبسوط طور به امر اين انکار چون که است ش ه منکر اول، اربعين

 هىا، آن پاسىخ بىا همراه تغييراتى و اضافات با و اختصار به ها اشکال اين ذيل، در ان ، ردهک پيروى وى از باره

 :شود مى آورده

 يزي  به عبي اهلل نامه يکى است، افتاده اتفاق روز چهل م ت در که حوادثى از حوادث: با زمان تناسب ع م اول:

 اهىل اقامت م ت ديگرى و است، کشي ه ولط بيشتر يا روز بيست ح ود که اسراست درباره تکليف کسب براى

 م ت بنابراين، .ان  نوشته 51نيم و ماه يک ديگر، برخى و 49ماه يک منابع، برخى که شام در السالم( بيت)عليهم

 سى س و جىا آن در اقامىت و شىام بىه السىالم( بيىت)عليهم اهل رفتن و يزي  از تکليف کسب صر  که زمانى

 ناسىازگار زمىانى جهىت از صىفر بيستم روز در جابر با مالقات و کربال در حضور با است، ش ه آنان بازگشت

 .انى  داشىته حضىور کربال در 61 سال اربعين السالم(روز بيت)عليهم اهل که پذيرفت توان نمى رو اين از است،

 از تىر کم حتى و روز ده ح ود را شام تا کوفه بين فاصله افراد، برخى که دارد وجود زيادى تاريخىِ شواه  نق :

 را چىه آن و 51آورده گىرد مىورد، هفى ه تىا را شواه  و مؤي ها اين طباطبائى، قاضى ان . کرده طى روز چهار

 پىى در نىورى مح ث که امتناع فرض از را مسلله و دانسته استبعاد صر  است، گفته باره اين در نورى مح ث

 غيرقابىل حتى و خ شه قابل آورده، محق  اين هک تاريخى شواه  برخى البته است. ساخته خارج بود، آن اثبات

 .کن  مى اثبات را امر اين امکان مجموع، در اما است، پذيرش

 توجىه باي  يزي ، از عبي اهلل تکليف کسب منظور به کوفه در السالم( بيت)عليهم اهل روزه بيست اقامت مسلله اما

 شىه ا سرهاى و اسرا درباره او تکليف کسب و يزي  هب زياد ابن نامه از سخنى کهن، منابع باره، اين در که داشت

 نوشىته اى نامه در را مأموريتش انجام گزارش زياد ابن که است ش ه تصريح برخى در بلکه ان ، نياورده ميان به

 آمى ن اصىل بىه تنهىا ديگر، برخى در که چنان 52است، فرستاده شام السالم(به حسين)عليه امام سرِ همراه به و
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 53اسىت. شى ه اشىاره شام، السالم(به بيت)عليهم اهل فرستادن به عبي اهلل کردن امر بر مبنى يزي  سوى از پيک

 نامشىخص و نىامعلوم تىاريخى هىاى گىزارش نگاه از ش ه، ادعا يزي  از زياد ابن اجازه درباره چه آن بنابراين،

 هشىام و عبى الرحمان بىن حصين م(،السال باقر)عليه امام چون هم افرادى از را کربال واقعه که طبرى زيرا است،

 در تنهىا ;اسىت نياورده ميان به يزي  از عبي اهلل اجازة از سخنى ک ام، هيچ در کرده، نقل ابومخنف( )شاگرد کلبى

 دارد، کىه بسيارى هاى اشکال دليل به خبر اين که ش ه اشاره اى مسلله چنين به حکم، بن عوانة از وى گزارش

 54ست.ا پذيرش غيرقابل و مخ وش

 از را عاشىورا گىزارش دو، هىر )کىه 56مفي  شيخ و 55طبرى کهن: تاريخى منابع در جريان اين بيان ع م دوم:

 اثيىر ابىن 58ق(، 568 )متوفىاى خىوارزمى ق(، 548 )متوفىاى 57طبرسى نيز بع ها و کنن ( مى نقل ابومخنف

 در نىورى مح ث ان . نش ه اى ثهحاد چنين متعرض 59طبرى ال ين عماد و جوزى ابن سبط ق(، 631 )متوفاى

 : افزاي  مى باره اين

 آن مفي  شيخ و کنن  عزادارى روزى چن  و کنن  مالقات را جابر و رون  کربال به خود، سير در ايشان که نشود و

 61نکن . آن به اشاره مقام اين در و دي ه يا باش  ن ي ه معتم ى محل در را

 عى م از تىوان نمىى بنىابراين است، آن وقوع ع م به تصريح از غير ريان،ج اين وقوع به تصريح ع م اوال: نق ،

 تاريخى قضاياى و حوادث برخى که چرا گرفت، نتيجه را آن وقوع ع م نتيجه، در و آنان انکار مورخان، تصريح

 61اسىت. نشى ه مىنعکس تىاريخى منىابع در نيسىت آن بىه پىرداختن جىاى جىا ايىن در که گوناگون علل به

 تصريح کربال السالم(در بيت)عليهم اهل حضور به ان يشمن ان، و مورخان برخى ش  خواه  نوشته که نانچ ثانياً:

 ;بهائى شيخ و طاووس ابن سي  نما، ابن بيرونى، جمله از ان ، کرده

 :است تاريخى حوادث برخى حذ  از حاکى که است اى گونه به مفي  شيخ کالم ثالثاً:

 دخلىوا حتىى يرعىونهم و يزيى  وصّاه کما بهم يرف  و الطري  فى ينازلهم يزل لم و النعمان، جملة فى معهم فسار

 )چنىان و آورد مىى فرود راه در را آنان نعمان پيوسته و ش ن  نعمان همراه)السالم بيت)عليهم )اهل آنان ;الم ينة

 .شى ن   ينىهم وارد کىه آن تىا کىرد مىى را شىان حىال رعايىت و مى ارا آنىان بىا بود( کرده سفارش يزي  که

 ها آن متعرض مفي ، شيخ که بوده ديگرى حوادث بين، اين در که است آن از حاکى «الم ينة دخلوا حتى» تعبير

 مبنىاى کىه اسىت علت اين به يا و ارشاد کتاب در وى نويسى اختصار شيوه سبب به يا امر اين البته است. نش ه
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 چىون و اسىت حادثىه يک درباره مستفيض اخبار کم تدس يا و متواتر اخبار تاريخى، اخبار گزينش در ايشان

 .اسىىت کىىرده نظىىر صىىر  آن آوردن از نرسىىي ه، وى دسىىت بىىه بىىاره ايىىن در مستفيضىىى يىىا متىىواتر خبىىر

 

 اهلل(در مفي )رحمىه شيخ ، گذشت که چنان صفر: بيستم در م ينه به السالم( بيت)عليهم اهل بازگشت اخبار سوم:

 62القويه الع د اهلل(در حلى)رحمه عالمه و المتهجّ  مصباح در اهلل( طوسى)رحمه شيخ وى، از بع  و الشيعه مسارّ

 کىربال به السالم( بيت)عليهم اهل ورود جريان به اشاره تنها نه 64مصباح، کتاب در کفعمى و 63الصالح منهاج و

 .بازگشىتن  م ينىه بىه شىام از السىالم( بيىت)عليهم اهىل صىفر بيسىتم روز که ان  کرده تصريح بلکه ان ، نکرده

 

 ممکن بنابراين، است، نش ه کربال در السالم( بيت)عليهم اهل حضور ع م بر تصريحى هيچ ش ه، ياد منابع در نق ،

 نقىل ابوريحىان که گزارشى )همانن  داشته وجود کربال در السالم( بيت)عليهم اهل حضور از هايى گزارش است

 .ان  نکرده استناد آن به داليلى به اما است، رسي ه يا و نرسي ه آنان دست به يا که کرده(

 

 اهىل اربعىين، روز کىه انى  کىرده تصىريح بهىائى، شىيخ او از بع  و ابوريحان ش  اشاره که چنان اين بر افزون

 .ان  داشته حضور کربال السالم(در بيت)عليهم

 الحسىين مقتىل المصىطفى، ارةبش هاى کتاب روايت: در السالم( بيت)عليهم اهل با جابر دي ار بيان ع م چهارم:

 اهىل بىا وى مالقىات از انى ، کىرده گزارش اربعين روز در را جابر زيارت جريان که الزائر مصباح و خوارزمى

 گزارش يقين به بود، افتاده اتفاق اى حادثه چنين اگر که حالى در ان ، نياورده ميان به سخنى (السالم بيت)عليهم

 .ش  مى

 بيىت)عليهم اهىل توسىط السىالم( حسىين)عليه امام قبر زيارت به منابع، از برخى ش ، رهاشا که چنان اوالً: نق ،

 ;ان  کرده اشاره السالم(

 شى ه السىالم( امام)عليه قبر زيارت به موف  دوبار کم دست انصارى، عب اهلل بن جابر يا که رس  مى نظر به ثانياً:

 بىار و ان ، کرده گزارش را آن الزائر مصباح در ووسطا ابن و خوارزمى طبرى، که عوفى عطيه با بار يک است،

 )هماننى  طىاووس ابىن سىي  بناى چون يا و هستن ، آن گر گزارش طاووس ابن سي  و حلى نماى ابن که ديگر

 اسىرا بىا جابر دي ار مسلله داشته، اهميت وى دي گاه از چه آن و بوده حوادث گزينش و اختصار بر مفي ( شيخ
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 خبرى اما کن ، مى دي ار را السالم( بيت)عليهم اهل جابر، رو اين از است، بوده کربال به برجا آم ن چگونگى )نه

 .(نيست عطيه با وى همراهى از

 اهىل حرکىت مسىير کىه اسىت بىاور اين بر نورى مح ث سلطانى: راه از السالم( بيت)عليهم اهل حرکت پنجم:

 از آنىان حرکت اثبات براى وى باديه. راه از يا و است بوده سلطانى راه از يا شام، به کوفه از السالم( بيت)عليهم

 :آورد مى را ذيل شواه  و داليل سلطانى، راه

 از را آن و شى ه تغييراتىى خىوش دست است، موجود چه آن و نيست دست در ابومخنف مقتل اصل اگرچه ى1

 اهىل کىه اسىت آن هسىتن ، تفى م آن بر کتاب اين متع د هاى نسخه چه آن ولى است، ان اخته اعتماد و اعتبار

 راه ايىن انى . بىرده شام به است، سلطانى راه که حلب و نصيبين و موصل و تکريت راه از را السالم( بيت)عليهم

 قضىاياى و دارد منىزل چهل ح ود شام تا کوفه از و گذرد مى آباد شهرهاى و بسيار هاى دهک ه از و آباد غالباً

 داده، رخ راه آن از سير ايام در مبارک سر از کراماتى نيز و قِنَّسْرِين راهب يهقض قبيل از کرامات، برخى و متع د

 و نطنىزى، خصائص از نقل به ق( 588 )متوفاى 66شهرآشوب ابن ق(، 573 )متوفاى 65راون ى قطب که چنان

 در کىه آن ويژه به دانست، نادرست را ها آن همه توان نمى که ان ، نوشته ق( 654 )متوفاى 67جوزى ابن سبط

 .است ن اشته وجود جعل براى اى انگيزه ها، آن از برخى

 کىه کنى  مىى يىاد چنين شهر چن  نام از اسرا، حرکت گزارش ضمن بهائى کامل کتاب در طبرى ال ين عماد ى2

 هم «.نمودن  عبور شيزر و مَيّافارقين و بعلبک و نصيبين و موصل و آمِ  به سير، آن در» است: سلطانى راه مؤيّ 

 68است. کرده نقل منازل، در را ماجراهايى وى چنين

 شىام، السىالم(در بيىت)عليهم اهىل توقف زمان م ت ترين کم گرفتن نظر در و حرکت مسير به توجه با بنابراين

 .است ممتنعات و محاالت از اول، اربعين در بازگشت

 بىوده بيابىان از حرکىت مسير که  ذيريمب اگر اما گوي : مى باديه راه از اسرا حرکت احتمال درباره نورى مح ث

 فرسىن  175 مسىتقيماً شىام تىا کوفه بين فاصل ح  که چرا است، ممتنع اول اربعين در بازگشت هم باز است،

 روز زيىاد، پسىر کىاخ در و محىرم دوازدهىم روز کوفه به السالم( بيت)عليهم اهل ورود .است کيلومتر( 1151)

 تىر کم کوفه، به وى بازگشت و شام تا کوفه از قاص  رفتن اقبال، در طاووس ابن گفته به بنا است. بوده سيزدهم

 آورده کامىل در نيىز اثيىر ابن چون هم مورخانى را او بازگشت و پيک اعزام مسلله ن ارد. امکان روز بيست از
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 و نبىوده مىولمع کىار اين دوره، آن در چون نيست، تصور قابل نيز رسان نامه کبوترِ فرستادن احتمال اما 69ان .

 .است گرفته صورت ق 565 سال در زنگى بن محمود نورال ين توسط کار، اين بار نخستين

 

 )حى ود فرسىن  هشت کردن طى و است( نوشته طاووس ابن که )چنان شام در ماهه يک اقامت م ت بنابراين،

 طىول روز چهىل از بىيش مجمىوع در که باشن  راه در روز 22 که است آن مستلزم روز، شبانه در کيلومتر( 51

 که حالى در نبوده، ميسّر دارد، همراه به را ضعيفان و کودکان زنان، که اى قافله براى م ت اين البته است. کشي ه

 .است طلبي ه مى را ش ه ياد زمان از بيش کربال، در حضور

 مسىير تشىخيص عاشىورا، تىاريخ در نامشىخص و مىبهم مسائل از يکى که گفت باي  اشکال اين پاسخ در نق ،

 مسىير کىه معتبرى خبر هيچ متق م، تاريخى منابع است. دمش  به کوفه از السالم( بيت)عليهم اهل کاروان حرکت

 کهن تاريخى منابع به مراجعه با اما ان ، نکرده گزارش کن ، مشخص شام سوى به کوفه از را اسرا کاروان حرکت

 رسي ن براى مسير سه مجموع، در زمان، آن در که رسي  تيجهن اين به توان مى منطقه اين جغرافياى هاى نقشه و

 :است داشته وجود شام به

 محى ث که است راهى همان اين .است گذشته مى شهرها برخى کنار از که بوده آباد و سلطانى مسير اول، مسير

 معاصىر، محققىان از يکى چنين هم است. آورده ميان به سخن آن از طبرى ال ين عماد گفته به استشهاد با نورى

 نوشىته چنىين راه، ايىن از شام به را السالم( بيت)عليهم اهل کاروان حرکت مسير مسلله، اين مطالعه و بررسى با

 :است

 71دمشى . و حمىص حمىاة، کفرطاب، شيزر، النعمان، معرة حرّان، نصيبين، اعفر، تل کحيل، لبا، موصل، تکريت،

 :است کرده ياد چنين بيشترى يلتفص با مسير، اين شهرهاى از ميرزا، فرهاد

 تىل مَوْصِىل، جُهَيْنَه، کُحَيْل، لينا، أرمينياء، النخلة، وادى الفحلة، وادى صَليتا، عروة، دير اعمى، تکريت، حَصّاصَه،

  شَيْزَر، النعمان، مَعَرّة قِنَّسرين، سرمين، حلب، بسر، بِشْر، جَوسَ ، رَقّه، الوردة، عين نَصيبَيْن، سِنجار، اعفر،

 71دمش . و بعلبک حِمْص، حَماة، عَقْر، سيبور، فرطالب،

 جزيره ايالت وارد س س و رفته عراق شمال به تکريت راه از دمش  به رسي ن براى اسرا کاروان مسير، اين بنابر

 مىرزى نوار در و رفته نصيبين به موصل راه از آن از پس است، ش ه سوريه( شرقى شمال و کنونى عراق )شمال
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 از عبىور نهايىت، در و کيلىومتر 1511 مسىير کىردن طى با سرانجام ان . رسي ه حرّان به سوريه، و ترکيه کنونى

 وارد حمىص، و حمىاة النعمىان، معرة حلب، همانن  شهرهايى و مناط  گذاشتن سر پشت و سوريه غربى مناط 

 .ان  ش ه دمش 

 نىورى مح ث اگرچه را مسير اين .گذرد مى لشاما بادية منطقة از که است شام به کوفه مستقيم مسير دوم، مسير

 و سىو هىم تىاريخى، شىواه  و قىراين با راه اين از السالم( بيت)عليهم اهل کاروان عبور اما است، داده احتمال

 :نيسىت سىازگار يزيى ، بىه السىالم(خطاب زينب)عليهىا حضرت سخنان از جمله اين با که چنان نيست، مواف 

 

 هتکىت ق  وآله(سبايا عليه اهلل اهلل)صلى رسول بناتِ سوقُک و امائک و حرائرک تخ يرُکَ لَقاءِالطُ يابنَ الع ل اَمِنَ

  آزاد فرزن  اى 72;المناقلِ... اهلُ يستشرفهُنَّ و بل  الى بل  من االع اء بهنّ تح ّوا وجوهَهُنَّ ابْ َيْتَ و ستورهُنَّ

 رسىول دختىران امىا دهىى، جىاى پىرده پشىت در تسىراي در را کنيزانت و زنان که است ع الت از آيا دگان!

 و شىود تعىرض آنان پوشش به که نمايى حاضر اسير صورت به نامحرمان( ميان )در را)وآله عليه اهلل خ ا)صلى

 . ...ببيننى  را آنىان مىردم و ببرنى  ديگىر شىهر بىه شىهرى از را آنىان دشىمنان، و باش  نمايان هايشان صورت

 

 زينب)عليهىا حضىرت بىود، الشىام بادية آبادى ب ون و سوزان صحراى از اسرا انمسيرکارو اگر که است ب يهى

 انتقىاد قبيل، اين از مسائلى و همراهان ديگر و السالم( امام)عليه طفالن گرسنگى و تشنگى از بايست السالم(مى

 .اسىىير عنىىوان بىىه بيگانگىىان ديىى  معىىرض در گىىرفتن قىىرار و شىىهرها از گذشىىتن از نىىه کنىى ، شىىکايت و

 

 اهل اسراى که است ش ه تصريح شام، به کوفه از حرکت مسير درباره خوارزمى و اعثم ابن گزارش در چنين مه

 73ش ن . برده شهرى به شهرى از ديلم، و ترک اسيران السالم(همانن  بيت)عليهم

 از و فىرات رود غربىى سىاحل از کىه مسىيرى يعنىى ;است شام و کوفه بين مرسوم و معمول مسير سوم، مسير

 اميرالمؤمنين)عليه س اه که است راهى همان راه، اين .گذرد مى صفين و رقّه قرقيسيا، هيت، انبار، چون شهرهايى

 حسىن)عليه امىام س اه با رويارويى )در معاويه لشکريان چنين هم 74پيمود. معاويه با جن  براى را آن السالم(

 نه و است سلطانى مسير طوالنى و درازى به نه مسير اين .کردن  عبور راه اين از مَسْکِن، به رسي ن براى السالم(

 احتمىال از ميانىه، مسىير ايىن انتخىاب رس  مى نظر به بنابراين، دارد. را سوزان و آب بى کوير مسير مشکالت
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 بيىت)عليهم اهل و السالم( امام)عليه سر خصوص در که کراماتى و موجود شواه  البته باش . برخوردار بيشترى

 دو بىين مشىترک کىه دليل اين به است، ش ه نقل راهب دير و حمص حماة، قنسرين، حلب، شهرهاى در السالم(

 هىا آن قوت صورت در اگرچه آي ، شمار به راه دو از يکى براى شاه ى توان  نمى است، ميانه و سلطانى مسير

 .است الشام بادية راه از کاروان حرکت مسير بودن منتفى بر ديگر، دليلى

 نيسىت، منتفىى اول مسير از شام السالم(به بيت)عليهم اهل رفتن احتمال اگرچه که ش  روشن گذشت، هچ آن از

 منطقىه دو بين مسافت محاسبات به نوبت ديگر بنابراين، ن ارد. وجود امر اين بر محکم شواه  و متقن داليل اما

 و معمىول و کوتىاهى سىبب به مسو مسير احتمال که چنان هم رس ، نمى مسير اين طول بررسى و عراق و شام

 محققىان از يکى گذشت نورى مح ث اول اشکال پاسخ در که چنان اين بر افزون است. بيشتر آن، بودن مرسوم

 کم حتى و روز ده ح ود را شام تا کوفه بين فاصله افراد، از برخى که است آورده زيادى تاريخى شواه  معاصر،

 طى از کن تر خود(، خاص شرايط با هم )آن اسرا کاروان حرکت اگرچه ور اين از ان ، کرده طى روز چهار از تر

 اسرا توسط را شام به کوفه مسير کردن طى بودن محال توان نمى ديگر اما است، بوده نفر يک توسط مسير کردن

 .پذيرفت آن منکر از بيشتر، ان کى نهايت، در يا روز ده م ت در

 بيىت)عليهم اهىل اگىر که است آن نورى مح ث است الل ششمين ست؟ا ش ه شمرده زائر اولين جابر چرا ششم:

 جابر چرا پس ش ن ، السالم(نائل حسين)عليه امام قبر زيارت به زمان يک در بلکه روز، يک در جابر و السالم(

 ان ؟ شمرده وى مناقب از را آن و ش ه دانسته السالم( امام)عليه زائر نخستين عنوان به

 باشى  رسي ه کربال به السالم( بيت)عليهم اهل از زودتر جابر که شود مى استفاده طاووس ناب سخن ظاهر از نق :

: 

 

 اهلل رسول آل من رجاالً و هاشم بنى من جماعة و االنصارى عب اهلل بن جابر فوج وا المصرع، موضع الى فوصلوا

 . ... تالقوا و واح ، وقت فى فوافوا ،(السالم الحسين)عليه قبر لزيارة وردوا ق 

 وقىت فىى فَوافَىوْا» عبارت از وى گويا اما است، رسي ه کربال به السالم( بيت)عليهم اهل از پيش جابر بنابراين،

 مالحظىة بىا که حالى در است، کرده برداشت کربال به جابر با را السالم( بيت)عليهم اهل ورود زمانى هم ،«واح 

 عزادارى و گريه براى آنان اجتماع به ناظر «فوافَوْا...» عبيرت که شود مى روشن ،«فوج وا» و «فوصلوا» تعبير دو

 کىربال بىه ايشىان، از پىيش جىابر است ممکن رو اين از کربال. در آنان حضور زمانى هم نه است، زمان يک در
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 کىربال بىه السىالم( حسىين)عليه امام بيت اهل ورود از پيش و جابر از پس هاشم بنى از گروهى و باش  رسي ه

 .باشن  رسي ه

 :است کرده بيان را نکته سه دليلش، آخرين در نورى مح ث اسرا: فرجام هفتم:

 امام)عليىه خان ان وى يزي ، ظاهرى پشيمانى از پس که چرا است، نبوده کربال به بازگشت از سخنى شام در ى1

 را م ينىه بىه ازگشىتب السىالم( بيىت)عليهم اهىل کىه کرد مخيّر م ينه به رفتن يا شام در اقامت بين را السالم(

 ;نبود کربال به رفتن از سخنى اصال جا آن در و برگزي ن 

 رفتىه را هىا راه اين که کسانى که چنان ن ارد، وجود عراق به شام و م ينه به شام راه بين مشترکى ق ر هيچ ى2

 .هستن  معتر  مشترک( راه وجود )ع م امر اين به ان 

 را کىربال به بازگشت درخواست آنان اگر که بود بعي  داشت، وجود يزي  در که باطنى خبث و ذاتى پلي ى با ى3

 75ب ذيرد. او دادن ، مى

 که چنان سوم، و اول نکتة درباره اما .رس  نمى نظر به استوار است، ش ه بيان دليل اين در که استبعادهايى پاسخ:

 امىام کشتن تقصير کرده، پشيمانى م(اظهارالسال بيت)عليهم اهل با خود رفتار از يزي  است، ش ه تصريح منابع در

 آزاد را السالم( بيت)عليهم اهل که بود آن ن امت اين پيام هاى از يکى گذارد. مى زياد ابن عه ه بر را يارانش و

 کىه خىود فرستادگان به کردن ، اختيار را م ينه به رفتن آنان چون و برون  م ينه به يا بمانن  شام در که گذاشت

 آين ، فرود خواستن  که زمان هر و جا هر کرده، رفتارى خوش آنان با که داد دستور کردن ، مى راهىهم را اسرا

 باشىن ، کىرده يزيى  از را تقاضىايى چنين دمش  السالم(در بيت)عليهم اهل اگر بنابراين 76کنن . موافقت آنان با

 اسىرا، بىه نسىبت رفتىارش و رويه ونىدگرگ نتيجه در و شرايط و اوضاع تغيير به توجه با يزي  که است طبيعى

 اگر که چنان هم نباش ، مطاب  او ذاتى پلي ى با سازگارى اين چن  هر پذيرفت، مى را درخواست اين باي  ناچار

 مىى ببرنى ، کربال به را آنان که باشن  خواسته يزي  مأموران از دمش ، از خروج از پس السالم( بيت)عليهم اهل

 کىربال از سىخنى شام در اگر بنابراين کنن . اطاعت است( نوشته سع  ابن که )چنان زي ي فرمان طب  آنان بايست

 خروج از پس السالم( بيت)عليهم اهل که است بوده سبب اين به يا ش  اشاره که چنان است نيام ه ميان به رفتن

 چنىين يزيى  نىزد اگىر يا و نبوده مطرح شام در درخواستى چنين اساساً و ان  کرده درخواستى چنين دمش ، از

 حساب به راه بين منازل از يکى منزلة به کربال و است بوده نهايى مقص  م ينه چون ان ، کرده مطرح را تقاضايى
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 در آمى ن فىرود اجازه سع ( ابن تعبير به توجه )با يزي  و است نيام ه ميان به کربال به رفتن از سخنى ;آم ه مى

 از است، دائمى اقامت محل بر ناظر )السالم بيت)عليهم اهل از يزي  پرسش اين،بنابر بود. کرده صادر نيز را کربال

 77کن . عبور کربال از م ينه، قاص  که ن ارد منافات رو اين

 هىيچ آن، خىارج در چىه و باش  بوده دمش  در چه کربال، به رفتن بر مبنى اسرا درخواست ش ، گفته چه آن از

 .ن ارد پى در اشکالى

 راه کى ام از اسىرا بازگشت مسير که کرد بررسى باي  ن ارد، وجود عراق و م ينه راه بين مشترکى  رق که اين اما

 و نما ابن چون هم شيعه ان يشمن ان برخى البته ان . کرده سکوت تاريخى منابع گفت باي  باره اين در است؟ بوده

 که ان  بوده باور اين بر گويا ان ، کرده ريحتص کربال در جابر السالم(با بيت)عليهم اهل مالقات به که طاووس ابن

 عىراق از السىالم( بيت)عليهم اهل کاروان چون ان  گفته که چنان است، گذشته مى عراق از م ينه، به شام مسير

 طبى  کىه اسىت حىالى در ايىن 78ببر. کربال به را ما که گفتن  راهنما به السالم( بيت)عليهم اهل ش ، داده عبور

 مسىير ابت اى از عراق، به شام راه از حجاز( کلى طور به )يا م ينه به شام راه اصال متق م، اناند جغرافى گزارش

 را دمشى  بىه است( کربال نزديک )که کوفه مسير ق( 311 ح ود )متوفاى خردادبه ابن که چنان است، بوده ج ا

 :است نوشته چنين چهارم قرن در

 منىزل، اذرعىات، اعنىاک، بقيعىه، ساغ ه، روارى، قلوفى، جُبّه، ى،خُط جمع، حوشى، ابيض، بقعه، قطقطانه، حيره،

 79دمش .

 :ان  نگاشته چنين را م ينه به دمش  مسير رسته ابن و همو نيز و

 مىرّ، المَىروة، ذِى )رحيبىه(، رحبىه القىرى، وادى حِجىر، جُنَينىه، اقرع، مُحْ َثَه، تبوک، سَرغ، المنازل، ذات منزل،

 81ه.م ين خُشُب، ذى سوي اء،

 نقشه روى بر نيز و ن ارد وجود شام و عراق منطقة در ش ه ياد مناط  و منازل از نشانى و نام هيچ اکنون اگرچه

 نقطىه تنهىا شىود، مى استفاده گزارش دو اين از که چنان اما خورد، نمى چشم به ها آن از اثرى جغرافيايى هاى

 از شىود. مى ج ا کوفه از م ينه راه جا، آن از و است «منزل» نام به مکانى م ينه، و کوفه مسير دو بين مشترک

 داشىته را کىربال بىه رفتن قص  يزي ، دربار و دمش  شهر همان از السالم( بيت)عليهم اهل که ن ذيريم اگر رو اين

 ابىن و نمىا ابىن سخن از اگر بنابراين ان . کرده را کربال به رفتن قص  مشترک، نقطه اين از آنان است ممکن ان ،



91 

 

 نمىى ان ، ش ه قائل کربال و م ينه به شام مسير براى طوالنى مشترک مسير آنان که شود برداشت چنين طاووس

 از السىالم( بيت)عليهم اهل اساساً که شود گفته که آن مگر باش ، درست باره اين در ان يشمن  دو اين تعبير توان 

 منطبى  واقع بر توان  مى صورتى در احتمال، اين البته که ان  بازگشته عراق به ش ن ، برده شام به که راهى همان

 وى نىزد را السىالم( حسين)عليه امام مزار به رفتن مسلله يزي ، دربار همان از السالم(يا بيت)عليهم اهل که باش 

 کوفىه مسير مشترک نقطه تنها ترک از پيش تا کم دست يا و باشن  گرفته موافقت باره اين در او از و کرده مطرح

 نظر به منطقى صورت، اين غير در باشن ، کرده احراز را او موافقت صورتى به ،«منزل» گاه اقامت يعنى م ينه، و

 .بازگردن  م ينه به عراق راه از اى انگيزه هيچ ب ون السالم( بيت)عليهم اهل که رس  نمى

 

 ديگر شواه 

 امام)عليىه مىزار بىر ق61 سىال اربعىين در السالم( بيت)عليهم اهل حضور امکان ش ، نوشته چه آن مجموع از

 کىه چنان گفت: باي  پاسخ در است؟ افتاده اتفاق اى حادثه چنين نيز واقع و خارج در آيا اما ش ، اثبات السالم(

 بيىت)عليهم اهل حضور که ان  کرده تصريح بهائى، شيخ و بيرونى ابوريحان همانن  نويسن گان، برخى ش  نوشته

 دارد وجىود مسىلله اين اثبات براى ديگرى شواه  و قراين اين، بر افزون است. بوده صفر بيستم روز در السالم(

 به السالم( امام)عليه سر السالم(،الحاق امام)عليه سر دفن محل از: ان  عبارت که کرد استناد ها آن به توان مى که

 .عينارب زيارت استحباب وجه و اربعين روز در السالم( سجاد)عليه امام توسط ب نش

 منىابع اسىت، شى ه دفىن کجىا (السالم حسين)عليه امام سر که اين در السالم(: امام)عليه سر دفن محل .1

 شى ه گفتىه بىاره اين در قول شش که جا آن تا ان  آورده گوناگونى هاى گزارش سنى و شيعه تاريخى

 :است

 جملىه از شيعه، اىعلم .است سنى و شيعه ميان مشترک قول اين است. ش ه ملح  ب ن به سر اول: ول

 ابىن ق(، 518 )متوفىاى نيشابورى فتال ،(ق 436 )متوفاى مرتضى سي  ق(، 381)متوفاى ص وق شيخ

 .ان  کرده بيان را قول اين مجلسى و بهائى شيخ (ق 664 )متوفاى طاووس ابن سي  حلى، نماى

 السىالم(همراه يهماحسين)عل بن على نويسن : مى باره اين در نيشابورى فتال او، از پس و ص وق شيخ .2

 81بازگردان . کربال به را السالم( حسين)عليه سر و ش  خارج شام( )از زنان
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 کىربال در جسى  بىا السالم( حسين)عليه امام سر که ان  کرده روايت گوي : مى باره اين در مرتضى سي 

 82ش . دفن

 که است کرده نقل طوسى شيخ قول از مرتضى، سي  از فوق سخن نقل از بع  اهلل( آشوب)رحمه شهر ابن

 جانىب )از اربعىين زيىارت آن( دفىن و بى ن بىه السىالم( امام)عليىه سىر کردن )ملح  سبب همين به

 83است. ش ه توصيه السالم( امامان)عليهم

 کىه آن از بع  که است آن کرد، اعتماد توان مى آن بر اقوال از چه آن : است نگاشته نيز حلى نماى ابن

 84ش . دفن جس  با و ش  بازگردان ه ب ن به ش ، دان هگر شهرها امام)در سر

 کربال در و ش  برگردان ه سر که ش ه روايت السالم(، حسين)عليه سر اما است: نوشته طاووس ابن سي 

 85است. بوده معنا اين بر اصحاب عمل و ش  دفن شريفش جس  با

 سرهاى الحاق اربعين، روز در را السالم( حسين)عليه امام زيارت استحباب هاى وجه از يکى مجلسى،

 از بعى  ديگىر جاى در وى 86است. کرده بيان السالم( حسين)عليه بن على توسط اجساد به را مق س

 السالم(همراه امام)عليه سر که است آن اماميه علماى بين مشهور :نويس  مى باره اين در ديگر اقوال نقل

 87است. ش ه دفن ب ن

 :ان  کرده بيان را قول اين يزن سنت اهل ان يشمن ان برخى

 :نويس  مى باره اين در ق( 441)متوفاى بيرونى ابوريحان

 سرِ )صفر(، بيستم روز در ;...جثّته مع دفن حتى مجثمه الى السالم( الحسين)عليه رأس ردّ العشرين فى و

 88گردي . دفن آن با و ملح  ب نش به السالم( حسين)عليه

 :س نوي مى ق( 671 )متوفاى قرطبى

 و ش  ملح  ب ن به و بازگردان ه کربال به روز چهل از پس السالم( حسين)عليه سرِ که گوين  مى اماميه

 89نامنىى . مىىى اربعىىين زيىىارت را روز آن در زيىىارت و اسىىت معىىرو  آنىىان نىىزد روز ايىىن

 

 هحسىين)علي سىر روز، آن در چىون اسىت، اميىه بنى عي  صفر، ماه اول روز است: نگاشته نيز قزوينى

 91شى . گردانى ه بىاز بى ن، بىه ايشىان سر ماه، آن بيستم روز در و ساختن  وارد دمش  به را السالم(
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 بى ن بىه سىر شىهادت، از روز چهىل از پس گوين : مى اماميه است: نوشته ق( 1131 )متوفاى مناوى

 91ش . دفن کربال در و ش  بازگردان ه

 92;(السالم اميرالمؤمنين)عليه قبر کنار در دوم: قول

 ;فرات کنار در رقه مسج  سوم: قول

 (.السالم فاطمه)عليها مادرش قبر نزد بقيع چهارم: قول

 ;دمش  پنجم: قول

 93قاهره. ششم: قول

 و مشىهور بى ن، به سر الحاق يعنى اول، دي گاه که بردارد در را نتيجه اين اقوال، اين در تأمل و بررسى

 گىزارش بىر بنا و است پذيرش و اعتنا قابل قول اين رو ناي از است، شيعه علماى عمل و اعتماد مورد

 .است بوده 61 سال صفر بيستم روز در الحاق اين ش  اشاره که چنان تاريخى هاى

 کىه چنىان زيىرا نيسىت، ج ا کربال به السالم( بيت)عليهم اهل بازگشت از مسلله اين ب ن: به سر الحاق .3

 94اسىت گرفته السالم(صورت العاب ين)عليه زين امام طتوس کار اين مشهور، قول بر بنا است ش ه گفته

 باشى ، آمى ه کىربال به ديگرى زمان در السالم( سجاد)عليه امام که ن ارد وجود تاريخى گزارش هيچ و

 .باشى  افتىاده اتفاق اربعين روز باي  نيز السالم( امام)عليه قبر السالم(بر بيت)عليهم اهل حضور بنابراين،

 

 يکىى، اسىت. شى ه بيان امر دو اربعين، زيارت استحباب وجه درباره اربعين: يارتز استحباب وجه .3

 و شى ه، دانسىته مىؤمن عاليم از يکى اربعين زيارت آن، در که السالم(است عسکرى)عليه امام روايت

 که پرسشى السالم(است. صادق)عليه امام توسط جمال مهران بن صفوان به اربعين زيارت تعليم ديگرى

 يىک حضىور عامىل تنهىا توانى  مىى استحباب انگيزه و وجه آيا که است آن است مطرح باره اين در

 اتفىاق ديگىرى وقىايع باي  روز اين در يا باش  اربعين روز در السالم( حسين)عليه امام قبر بر صحابى

 السالم( بيت)عليهم اهل حضور و ب ن به السالم( حسين)عليه امام مطهر سرِ الحاق بنابراين، باش ؟ افتاده

 و بى ن بىه سىر الحاق براى داشت( حضور السالم( سجاد)عليه امام يعنى معصوم، امام آنان ميان در )که

 از يکى مجلسى که چنان کن ، توجيه را اربعين زيارت استحباب وجه توان  مى تنها حضرت قبر زيارت



94 

 

 وجىه نيىز طوسىى يخشى و 95اسىت، کرده بيان موارد، همين را اربعين زيارت استحباب محتمل وجوه

 96است. دانسته ب ن به سر الحاق مسلله اربعين، زيارت به السالم(را امامان)عليهم توصية

 گيرى نتيجه و بن ى جمع .4

 بيت)عليهم اهل حضور اثبات ح يثى، و تاريخى اخبار نظر از اگرچه که ش  روشن ش  گذشت چه آن مجموع از

 شواه ى و قراين به توجه با اما نيست، آسان چن ان السالم( ء)عليهسي الشه ا مزار سر بر اربعين روز در السالم(

 بيىتِ اهىل که است پذيرفتنى ش ، بيان 61 سال صفر بيستم در کربال در السالم( بيت)عليهم اهل حضور براى که

 .انىى  السالم(شىى ه سي الشىىه ا)عليه مىىزار زيىىارت بىىه موفىى  روز ايىىن در السىىالم( حسىىين)عليه امىىام

 

 نامه کتاب

 صى وق، نشىر تهىران، چىاپنهم: غفىارى، اکبر على مق مه عاشورا، تاريخ بررسى ابراهيم، محم  يتى،آ .1

1375. 

 مکتبىة بيىروت، هَبُّىود، يوسىف برکىات تعليى  النسىاء، بالغات احم ، ابوالفضل طيفور، طاهر ابى ابن .2

 .ق1422 العصريه،

 .ق1419 دارالفکر، بيروت، الغابه، اس  اثير، ابن .3

 .ق1418 العربى، التراث داراحياء بيروت، التراث، مکتب تحقي  اريخ،الت فى الکامل .4

 .ق1415 العلميه، دارالکتب بيروت، دوم: چاپ التاريخ، فى الکامل .5

 .ق1411 داراألضواء، بيروت، شيرى، على تحقي  الفتوح، کتاب احم ، ابومحم  کوفى، اعثم ابن .6

 .ق1395 الثقافيه، الکتب مؤسسه آباد، حي ر ت،الثقا بستى، تميمى حاتم ابى احم  بن محم  حبان، ابن .7

 انتشىارات و مطالعات مؤسسه تهران، اول: چاپ خاکرن ، سعي  ترجمة ممالک، و مسالک خردادبه، ابن .8

 .71 تاريخى،

 تهىران، اول: چىاپ چىانلو، قىره حسين تعلي  و ترجمه النفيسه، االعالق عمر، بن احم  رسته، ابن .9 .9

 .65 اميرکبير،

 .]تا بى دارصادر، بيروت، الکبرى، الطبقات محم ،  ،سع ابن .11 .11
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 .ق1418 ،11 ش ،«تراثنا» ،«مقتله و السالم( الحسين)عليه ترجمة» ، .11

 داراالضواء بيروت، بقاعى، يوسف تحقي  طالب، ابى آل مناقب على، بن محم  ابوجعفر شهرآشوب، ابن .12

 .ق1421 القربى(، ذوى فست

 تحقي  السنه، فى مرة يعمل فيما الحسنة باالعمال االقبال وسى،م بن على ال ين سي رضى طاووس، ابن .13

 .ق1416 االسالمى، االعالم مکتب قم، : اول چاپ اصفهانى، قيومى جواد

 محمودى، باقر محم  تحقي  السالم(، الحسين)عليه االمام ترجمة الحسن، بن على ابوالقاسم عساکر، ابن .14

 .ق1414 االسالميه، الثقافة احياء مجمع قم،

 مؤسسىة قم، اول: چاپ قيومى، جواد تحقي  الزيارات، کامل محم ، بن جعفر ابوالقاسم قمى، قولويه ابن .15

 .ق1417 الفقاهه، نشر

 التىراث داراحيىاء بيىروت، شىيرى، علىى تحقي  النهايه، و الب اية اسماعيل، ابوالف اء دمشقى، کثير ابن .16

 .ق 1418 العربى،

 قىم، اول: چىاپ رجىايى، مه ى سي  تحقي  القويه، الع د ف،يوس بن على ال ين رضى حلى، مطهر ابن .17

 .ق1418 نجفى، مرعشى اهلل آية مکتبة

 .ق1369 الحي ريه، مطبعة نجف، مثيراالحزان، جعفر، بن محم  ال ين نجم حلى، نما ابن .18

 .1379 اسوه، جا]، [بى دوم: چاپ الحسينيه، االربعين محم ، ميرزا (، )ارباب اشراقى .19

 .]تا [بى للمطبوعات، دارالتعار  بيروت، امين، حسن تحقي  الشيعه، اعيان محسن،  سي عاملى، امين .21

 .]تا بى بصيرتى، مکتبة جا]، بى االشجان، لواعج .21

 غى ير، کىوثر قىم، اول: چىاپ المنوره، الم ينة الى منه و الشام فى الحسينى الرکب امين، محم  امينى، .22

1381. 

 .ق1417 نجفى، مرعشى اهلل آية مکتبة قم، اص ،المق توضيح حسين، بن محم  عاملى، بهائى .23

 .]تا دارصادر،بى بيروت، الخاليه، القرون عن الباقية آالثار احم ، بن محم  ابوريحان خوارزمى، بيرونى .24

 .1383 ،52 ش ،«مبلغان» نشريه ،«السالم( بيت)عليهم اهل فرهن  در اربعين» عب الکريم، نيا، پاک .25

 .ق1424 االسالمى، النشر مؤسسة قم، اول: چاپ الرجال، موسقا تقى، محم  )شوشترى(، تسترى .26
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 .1368 اسالمى، تبليغات سازمان تهران، اول: چاپ اسالمى، فرهن  در اربعين رضا، دامغانى، تقوى .27

 .ق1414 ان لس، مکتبة بغ اد، حسينى، احم  سي  تحقي  اآلمل، امل حسن، بن محم  عاملى، حرّ .28

 سىماوى، محمى  تحقيى  الحسىين، مقتل خوارزم(، )اخطب المکى  احم بن موف  ابوالمؤي  خوارزمى، .29

 .ق1418 اله ى، دارانوار قم، اول: چاپ

 .ق1413 نا]، بى جا، [بى الرواه، طبقات تفصيل و الح يث رجال معجم ابوالقاسم، سي  خوئى، .31

 .م1961 العربيه، الکتب داراحياء قاهره، الطوال، االخبار ابوحنيفه، دينورى، .31

 .ق1413 الرساله، مؤسسة بيروت، نهم: چاپ النبالء، اعالم سير ال ين، شمس ذهبى،  .32

 .]تا [بى )عج(، المه ى االمام م رسة قم، الجرائح، و الخرائج اهلل، هبة بن سعي  ال ين قطب راون ى،  .33

 توحي ، قم، دوم: چاپ پيشوايى مه ى نگارش و تحقي  شيعه، اسالمى هاى شخصيت جعفر، سبحانى،  .34

1373. 

 .]تا [بى الح يثه، نينوى مکتبة تهران، بحرالعلوم، صادق محم  تق يم الخواص، تذکرة جوزى، بنا سبط  .35

 .ق 1417 اله ى، االنوار قم، اول: چاپ الطفو ، قتلى فى اللهو  طاووس، ابن سي   .36

 .التراث الحياء البيت آل مؤسسة قم، الزائر، مصباح .37

 .ق1415 الکريم، دارالقرآن قم، ى،حسين احم  سي  تق يم المرتضى، رسائل مرتضى، سي   .38

 فرهنى  نشىر دفتىر تهىران، ششىم: چاپ السالم(، الحسين)عليه بن على زن گانى جعفر، سي  شهي ى، .39

 .1374 اسالمى،

 .1367 اسالمى، فرهن  نشر دفتر تهران، السالم(، )عليها زهرا فاطمه زن گانى .41

 البعثه، مؤسسة قم، البعثه، مؤسسة  رساتال قسم تحقي  االمالى، قمى، بابويه بن محم  ابوجعفر ص وق، .41

 .ق1417

 قىاهره، دوم: چاپ سلفى، عب المجي  حم ى تحقي  الکبير، المعجم احم ، بن سليمان ابوالقاسم طبرانى، .42

 .]تا [بى تيميه ابن مکتبة

 السىالم(البيىت)عليهم آل مؤسسىة تحقي  الهُ ى، بأعالم الورى اِعالم الحسن، بن فضل ابوعلى طبرسى، .43

 .ق1417 السالم(، البيت)عليهم آل مؤسسة قم، اول: چاپ التراث، ياءالح
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 دارالنعمىان، نجىف، خرسىان، بىاقر محمى  سىي  تحقي  االحتجاج، على، بن احم  ابومنصور طبرسى،  .44

 .ق1386

 چاپ اصفهانى، قيومى جواد تحقي  المصطفى، بشارة القاسم، ابى بن محم  ابوجعفر ال ين عماد طبرى،  .45

 ق،1421االسالمى، النشر سةمؤس قم، اول:

 .]تا بى المصطفوى، مکتبة تهران، بهائى، کامل على، بن حسن ال ين عماد طبرى،  .46

 .ق1419 للمطبوعات، األعلمى مؤسسة بيروت، الملوک، و االمم تاريخ جرير، بن محم  طبرى، .47

 .ق1419 األعلمى، مؤسسة بيروت، المذيل، ذيل من المنتخب .48

 مشه ، دانشگاه مشه ، مصطفوى، حسن تحقي  الرجال، معرفة اختيار ،حسن بن محم  ابوجعفر طوسى، .49

1348. 

 .1365 االسالمية، دارالکتب تهران، چهارم: چاپ خرسان، موسوى حسن تحقي  االحکام، تهذيب .51

 .ق1415 االسالمى، النشر مؤسسة قم، اصفهانى، قيّومى جواد تحقي  الطوسى، رجال .51

 .ق1411 شيعه،ال فقه مؤسسة بيروت، المتهج ، مصباح .52

 .ق1377 اسالميه، تهران، بتّار، صمصام و زخّار قمقام ال وله، معتم  ميرزا فرهاد  .53

 چىاپ السىالم(، سي الشه ا)عليه حضرت اربعين اول درباره تحقي  على، محم  سي  طباطبائى، قاضى  .54

 .1368 طباطبائى، قاضى اهلل آيت شهي  فرهنگى و علمى بنياد قم، سوم:

 محمى  سىي  تحقيى  االطهىار، االئمىة فضائل فى االخبار شرح ابوحنيفه، مغربى، مىتمي نعمان قاضى  .55

 .]تا [بى االسالمى، النشر مؤسسة قم، جاللى، حسينى

 .]تا [بى العلمية، دارالکتب اآلخره، امور و الموتى امور فى التذکرة احم ، بن محم  قرطبى،  .56

 شى ه )چىاپ الموجودات، غرائب و لحيواناتا و المخلوقات عجائب محمود، بن محم  زکريا قزوينى،  .57

 .]تا [بى نا]، [بى جا]، [بى دميرى(، «الحيوان حياة» کتاب حاشية در

 .ق 1374 اسالميه، تهران، المهموم(، نفس )ترجمة السجوم ال مع عباس، شيخ قمى،  .58

 .ق1416 داراالسوة، تهران، دوم: چاپ البحار، سفينة .59

 .1379 دليل، نشر قم، اول: چاپ  هن ى،بي باقرى ناصر تحقي  اآلمال، منتهى .61
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 .زاه ى و رضى منشورات قم، المصباح، ، على بن ابراهيم کفعمى،  .61

 تهىران، غفىارى، اکبىر علىى تحقيى  الکافى، من الفروع اسحاق، بن يعقوب بن محم  ابوجعفر کلينى،  .62

 .1363 اسالميه،

 .ق1413 اء،الوف مؤسسة بيروت، دوم: چاپ االنوار، بحار باقر، محم  مجلسى،  .63

 .1362 رشي ى، تهران، اول: چاپ العيون، جالء .64

 دارالح يث، قم، اول: چاپ السالم(، طالب)عليه ابى بن على االمام موسوعة محم ، شهرى، رى محم ى .65

 .ق1421

 .ص را قم، حسينى، حماسة مرتضى، مطهرى،  .66

 آل مؤسسىة قىم، تىراث،ال الحيىاء البيت آل مؤسسة تحقي  االرشاد، نعمان، بن محم  بن محم  مفي ،  .67

 .ق1413 البيت،

 .ق1411 السالم(، المه ى)عليه االمام م رسة قم، ابطحى، باقر محم  سي  تحقي  المزار، .68

 بيىروت، دوم: چىاپ نجىف، مهى ى تحقيى  مفيى (، شيخ مؤلفات 7 جل  در ش ه )چاپ الشيعه مسارّ .69

 .ق1414 دارالمفي ،

 .ق1391 دارالمعرفة، ،بيروت دوم: چاپ الق ير، فيض عب الرؤو ، مناوى، .71

 مؤسسىة جىا]، [بىى دوم: چىاپ هارون، محم  عب السالم تحقي  صفين، وقعة مزاحم، بن نصر منقرى، .71

 .ق 1382 الح يثه، العربية

 مصىطفى تحقيى  مرجىان(، و )لؤلىؤ عاشىورا تحريفىات به ان ازى چشم حسين، ميرزا طبرسى، نورى .72

 .1379 مطهرى، احم  انتشارات قم، اول: چاپ درايتى،

 .ق1416 للمطبوعات، االعلمى مؤسسة بيروت، اول: چاپ الواعظين، روضة فتال، بن محم  نيشابورى، .73

 نوشتها پی

 .تاريخ دکترى دوره دانشجوى .1
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 عبى الکريم نيز و اسالمى، فرهن  در اربعين دامغانى، تقوى رضا .ک: ر باره، اين در بيشتر آگاهى براى .2

 .33 ص ،21 ش 1383 ،52 ش مبلغان، نشريه ،«السالم( يهمبيت)عل اهل فرهن  در اربعين» نيا، پاک

 فتىال بىن محمى  ;788 787 ص المتهج ، مصباح طوسى، حسن بن محم  ;53 ص المزار، مفي ، شيخ .3

 فىى مىرة يعمىل فيما الحسنة باالعمال االقبال طاووس، ابن سي  ;215 ص الواعظين، روضة نيشابورى،

 اسىت: چنىين روايىت مىتن شىود.( مى نوشته «االقبال» ار،اختص به پس اين )از .111 ص ،3ج السنة،

 و الجبىين وتعفير باليمين، التختم و االربعين، زيارة و الخمسين، و االح ى صالة خمس: المؤمن عالمة»

 )هفى ه نمىاز رکعت يک و پنجاه )خوان ن( است: چيز پنج مؤمن، نشانة ;الرحيم الرحمن اهلل ببسم الجهر

 بىه پيشىانى کردن، راست دست به انگشتر اربعين، زيارت مستحبى(، رکعت چهار و سى و واجب رکعت

 که گفت باي  کردن راست دست به انگشتر درباره «.الرحيم الرحمن اهلل بسم خوان ن بلن  و مالي ن خاک

 اميه بنى خلفاى سيره با مبارزه نوعى واقع، در که السالم(است معصومين)عليهم ائمه سفارش مسلله، اين

 و داد قىرار خود شعار را کردن چپ دست به انگشتر که کسى نخستين زمخشرى گفته به که چرا است،

 چنىين هىم (.211 ص ،11 ج الغى ير، امينى، عب الحسين )عالمه بود. معاويه کرد، عمل سنت خال  بر

 نى هخوا بلنى  آن سوره و حم  است واجب که نمازهايى در را الرحيم الرحمن اهلل بسم گفتن بلن  شيعه،

 شود خوان ه اخفاتى آن سوره و حم  است واجب که نمازهايى در و واجب عشا(، و مغرب صبح،) شود

 زيىرا است، بوده السالم( ائمه)عليهم سفارش و دستور به نيز امر اين و دانن  مى مستحب عصر(، و )ظهر

 را السىالم( على)عليىه رآثا تا دادن  رواج اميه بنى را اهلل بسم در اخفات است گفته رازى فخر که چنان

 طباطبىائى، قاضىى علىى محمى  سىي  ک: ر. روايت، اين تفسير درباره بيشتر آگاهى جهت) .کنن  نابود

 .بع  به 391ص السالم(، سي الشه ا)عليه حضرت اربعين اول درباره تحقي 

 ابىن سىي  ;114 -113 ص ،6ج االحکام، تهذيب همو، ;789 -788 ص المتهج ، مصباح طوسى، شيخ .4

 .332- 331 ص ،98 ج االنوار، بحار مجلسى، ;113 -111 ص ،3ج همان، طاووس،

 مصىباح طوسىى، شىيخ ;46 ص مفيى (، شىيخ مؤلفىات 7 جل  در ش ه )چاپ الشيعة مسارّ مفي ، شيخ .5

 .219 ص القويه، الع د حلى، مطهر يوسف بن على ال ين رضى ;787 ص المتهج ،
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 اهلل خ ا)صىلى رسىول برجسىته اصحاب از انصارى ثعلبه بن )حرام( حزام بن عمرو بن عب اهلل بن جابر .6

 کىودکى کىه دوم عقبىه جريان در و است بوده بع ى امام چهار و السالم( اميرالمؤمنين)عليه وآله(، عليه

 بيعت در و کرد وآله(بيعت عليه اهلل خ ا)صلى رسول با که بود تنى هفتاد جمله در پ ر همراه نبود، بيش

 (181 181 ص ،2ج الکبير، المعجم طبرانى، احم  بن سليمان )ابوالقاسم داشت. شرکت )شجره( رضوان

 گىروه جزء و السالم( على)عليه وجود اطرا  آم ه گرد پيشتازان از جابر» است: نوشته او درباره کشّى

 و وآلىه( عليه اهلل خ ا)صلى رسول اصحاب از مان ه باقى کس آخرين و دوم( عقبة پيمان )در نفر هفتاد

 مىى مسىج  در بىود، گذاشته سر بر سياه عمامة که حالى در وى بود. السالم( بيت)عليهم اهل پيروان زا

 مىى آنىان مجالس و م ينه هاى کوچه در عصايش بر زنان تکيه و العلم! باقر يا زد: مى ص ا و نشست

 انصىار! هگىرو اى اسىت. کافر ن ذيرد، کس هر است، بشر برترين السالم( على)عليه : گفت مى و گشت

 از اش نطفىه دربىاره ن ىذيرفت، را محبىت اين آنان از هريک دهي ، تمرين على محبت بر را فرزن انتان

 حسىن بىن محمى  )ابىوجعفر «ن اشىت. کارى او با حجاج بود، ش ه پير چون وى کني . سؤال مادرش

 ص و 93 ح ،44 ص و 88 و 87 ح ،41 ص و 78 ح ،38 ص ،1ج الرجىىال، معرفىىة اختيىىار طوسىىى،

 خ ا)صىلى رسول ياران از جابر» :نويس  مى وى اهلل(درباره خويى)رحمه اهلل آيت (.195 ح ،125 124

 رجال )معجم بود. الخميس شرطه جمله از و السالم( اميرالمؤمنين)عليه ياران بهترين از و وآله( عليه اهلل

 السالم(اين باقر)عليه ماما از خود صحيح سن  با کلينى (.331 ص ،4ج الرواة، طبقات تفصيل و الح يث

 گىزارش (.334ص )همىان، اسىت نگفته دروغ جابر گاه هيچ که است کرده روايت وى درباره را سخن

 اسىت معتقى  طبرانى نيست. يکسان است، داشته شرکت جابر که هايى غزوه تع اد درباره تاريخى هاى

 که است گفته اهلل( ى)رحمهطوس شيخ (.182 ص ،2ج )همان، است داشته شرکت غزوه سيزده در وى که

 )رجىال اسىت. نمىوده همراهىى را وآله( عليه اهلل پيامبر)صلى ديگر، غزوه هج ه و ب ر جن  در جابر

 پى رش، منىع سبب به و است کرده شرکت غزوه هف ه در جابر اثير، ابن گفته به (.32 31 ص الطوسى،

 کىه شى ه گفته داشته شرکت اح  در رجاب که است معتق  کلبى اما ن اشت. حضور اُحُ  و ب ر جن  در

 ،1ج الغابىة، )اس  است. کرده همراهى را على نيز صفين جن  در و جسته شرکت جن  هيج ه در وى

 معرفىى خىود زمان در م ينه مفتى و فقيه را وى ذهبى که بس همين جابر علمى عظمت در (.257 ص



111 

 

 زيادى ع ه که است راويانى از جابر (.191ص ،3 ج النبالء، اعالم سير ذهبى، ال ين )شمس است نموده

 همىان، )ذهبىى، انى . نوشته ح يث 1541 تا را وى احاديث تع اد برخى، ان . نموده ح يث نقل وى از

 داشىت، سىال نىود از بيش که حالى در (32 ص الطوسى، )رجال ق 78 سال در جابر (.194 ص ،3ج

 و محى ثان و تابعىان از يکىى قيسىى، ىج ل عوفى جنادة بن سع  بن عطية .7.فروبست جهان از چشم

 است السالم(داشته حسين)عليه امام قبر زيارت در را جابر همراهى توفي  که است شيعه بزرگ مفسران

 خالفىت زمان در و بود کوفه اهل از او دانست. (السالم امام)عليه زائر دومين عنوان به توان مى را او و

 نىامش انتخىاب دربىاره است. بوده رومى کنيز مادرش گشود. نجها به دي ه السالم( اميرالمؤمنين)عليه

 فرزنى ش بىراى نىامى کىه خواسىت اميرالمؤمنين از پ رش ش ، متول  عطيه وقتى که است ش ه روايت

 گذاشىته «عطيّىه»او نام رو اين از «.است خ اون  ه ية او ;اهلل عطية هذا» فرمود: حضرت کن . انتخاب

 عبى  قيىام جريان در او داد. سع  پ رش به و کرده مقرر او براى مالال بيت از درهم ص  حضرت و ش 

 س اه شکست از پس و بود عب الرحمن همراه ثقفى يوسف بن حجاج ض  بر اشعث بن محم  بن الرحمن

 فراخىوان را عطيه که نوشت فارس، حاکم ثقفى قاسم بن محم  به حجاج گريخت. فارس به اشعث، ابن

 و زده شىالقش ضىربه چهارصى  زد، سىرباز على لعن از او اگر کن . لعن را على که کن تکليف او به و

 تحمىل و شالق ضربات نش ، السالم( على)عليه لعن به حاضر چون عطيه بتراش. را ريشش و سر موى

 خراسىان حىاکم قتيبىه، که هنگامى خري . جان به السالم( اميرالمؤمنين)عليه با دوستى راه در را اهانت

 گاه آن داشت اقامت خراسان در ش ، عراق حاکم هبيره بن عمر که هنگامى تا و رفت او نزد عطيه ش ،

 و کرد موافقت وى درخواست با هبيره ابن بازگردد. کوفه به تا کرد درخواست هبيره ابن از اى نامه طى

 ى،الکبىر الطبقات سع ، بن )محم  گفت. حيات ب رود ق111 سال در که آن تا گزي  اقامت کوفه در او

 قرآنىى تفسىير عطيىه (.128 ص ،8ج المذيل، ذيل من المنتخب طبرى، جرير بن محم  ;314 ص ،6ج

 هفتىاد و تفسىيرى دي  با بار سه را قرآن من گوي : مى وى است. ش ه آورى گرد جزء پنج در که دارد

 مىاده ،296 ص ،6ج البحىار، سىفينة قمىى، عباس )شيخ داشتم عرضه عباس ابن بر قرائتى، نگاه با بار

 (.عطا
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 ايىن نيىز خىوارزمى .126 125 ص المصىطفى، بشارة طبرى، القاسم ابى بن محم  ابوجعفر عمادال ين .7

 خىوارزم(، )اخطىب مکىى احمى  بن موف  ابوالمؤي  است)ر.ک: کرده گزارش هايى تفاوت با را جريان

 از نقىل بىه رديگى تفصيلى با را جابر زيارت نيز طاووس ابن سي  (.191 191 ص ،2ج الحسين، مقتل

 باشى ، عطيّىه همىان عطا، از مراد رس  مى نظر به (.286 ص الزائر، مصباح :)ر.ک است: آورده «عطا»

 بىه انى ازى چشىم طبرسىى، نىورى حسىين )ميرزا است داده را احتمال اين نيز نورى مح ث که چنان

 با عطيه بودن )يکى امر اين بر نيز طباطبائى قاضى محق  (.236 ص مرجان(، و )لؤلؤ عاشورا تحريفات

 (.218 213 ص همان، طباطبائى، قاضى على محم  )سي  است آورده دليل عطا(،

 کىه گوي  مى عطيه، خبر نقل از پيش امين محسن سي  عالمه که است آن باره اين در توجه شايان نکته .8

 اضىافاتى ه،شى  يىاد خبىر نقل از بع  و کنم مى نقل آن غير و المصطفى بشارة کتاب از را خبر اين من

 اسىت آورده افتىاده، اتفاق اربعين در حادثه اين که اين السالم(و بيت)عليهم اهل با جابر مالقات درباره

 (.241 ص األشىجان، لىواعج و 47 ص ،4ج الشيعه، )اعيان نيست موجود المصطفى بشارة کتاب در که

 آورده طبىرى کتىاب از غير ابىکت از را اضافه آن گفته خود که چنان وى که است آن از حاکى امر، اين

 سىبحانى، جعفىر ;بعى  به 182 ص همان، طباطبائى، قاضى ) معاصر محققان برخى ميان، اين در است.

 کتىاب از نيىز زيىادى قسىمت اين کنن  اثبات که اين براى (79 ص ، 2ج شيعه، اسالمى هاى شخصيت

 بشىارة نسخة که آن جمله از يست،ن پذيرش قابل که ان  ش ه متوسل توجيهاتى به است المصطفى بشارة

 زيىادى ايىن شى ه ياد کتاب کامل نسخه در که دارد احتمال و است رسي ه ما دست به ناقص المصطفى

 (234 ص ،2ج اآلمىل، )امىل دارد جىزء هف ه کتاب، اين که است گفته عاملى حرّ شيخ که چنان باش ،

 دارد امکان بنابراين، است. جزء يازده ه،ش  چاپ تحقي ، و تصحيح با طبرى کتاب از اکنون چه آن ولى

 نسخه از است، آورده امين عالمه که اضافى قسمت آن و باش  رسي ه ما دست به ش ه تقطيع ح يث اين

 .است بوده وى رس دست در که است بوده کاملى اى

 متقسى طبرى و کرده تقطيع را روايت طبرى، از پيش مح ثان که است آن ش ه داده که ديگرى احتمال

 (.بع  به 215 ص همان، طباطبائى، )قاضى است. نياورده اسرا با را جابر مالقات به مربوط
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 بىه کهىن، کتىابى نسىخه بودن ناقص موارد، از بسيارى در اوالً: که گفت باي  توجيهاتى چنين پاسخ در

 باشى ، هرفت بين از صفحاتى کتاب، وسط از که آن نه هاست، آن آخر يا اول صفحات رفتن بين از سبب

 )متوفىاى عىاملى حىر شىيخ معاصر که ق( 1111 )متوفاى مجلسى عالمه ثانياً: خبر!، يک ادامة هم آن

 بى ون را خبىر ايىن داشته، جزء هف ه المصطفى بشارة نسخه وى زمان در طبيعتاً و است بوده ق(1114

 يىاد خبر که است واضحى قرينة خود امر اين که است کرده نقل المصطفى بشارة از ديگرى زيادى هيچ

 قسىمت اين امين عالمه بنابراين، است. رسي ه ما دست به کاستى ب ون و کامل المصطفى بشارة در ش ه

 يىاد قسىمت ايشان بسا چه و است مجهول ما براى هم آن که است آورده طبرى کتاب غير از را اضافى

 از پىيش محى ثان توسىط تقطيىع احتمىال اما است. کرده گزارش خود معاصران هاى کتاب از را ش ه

 .ن ارد وجود ادعا اين بر شاه ى و قرينه و است احتمال يک تنها طبرى،

 اسىت: کىرده نقىل اختصىار بىه نيز حلى نماى ابن را گزارش اين .114 ص الطفو ، قتلى فى اللهو   .9

 . 86 ص مثيراالحزان،

 .111 ص ،3ج االقبال،  .11

 بىن يزيى  : مى خل ذيىل» 312 ص ،2ج قىات،الث بسىتى، تميمىى حاتم ابى احم  بن حبان بن محم   .11

 «.معاويه

 .231 ص ،3 ح ،31 مجلس االمالى،  .12

 .68 ص ،2،ج السالم( الحسين)عليه مقتل  .13

 العربىى، التىراث داراحيىاء بيروت، التراث، مکتب تحقي  التاريخ، فى الکامل ;261 ص الطوال، االخبار  .14

 .263 و 261 ص الخواص، تذکرة و 576 ص ،2ج ق،1418

 .89 ص ،3ج ال،االقب .15

 .99 ص اللهو ،  .16

 .62 ص ،2ج السالم(، الحسين)عليه مقتل ;129 -127 ،5ج الفتوح، کتاب  .17

 .131 ص ،45ج االنوار، بحار مجلسى، و 473 ص ،1 ج الورى، اعالم ;118 ص ، 2ج االرشاد،  .18

 .331 ص الخاليه، القرون عن الباقية آالثار خوارزمى، بيرونى احم  بن محم  ابوريحان  .19
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 .45 ص الموجودات، غرائب و المخلوقات عجائب قزوينى، محمود بن محم  کرياز  .21

 .511 ص کفعمى، مصباح  .21

 .293 ص ،2ج بهائى، کامل طبرى، على بن حسن ال ين عماد  .22

 .133ص ،5ج الفتوح، کتاب اعثم، ابن  .23

 .475 ص ،1ج اله ى، بأعالم الورى إعالم و 122 ص ،2ج االرشاد،  .24

 ترجمىة عسىاکر، ابىن ; 81 ص ،2ج همان، خوارزمى، ;353 ص ،4 ج لملوک،ا و االمم تاريخ طبرى،  .25

 ص ، 8 ج النهايىه، و الب ايىة دمشقى، کثير بن اسماعيل ابوالف اء ;338 ص السالم(، الحسين)عليه االمام

212. 

 .269 ص ،3ج االطهار، االئمة فضائل فى االخبار شرح مغربى، تميمى محم  بن نعمان قاضى ابوحنيفه  .26

 .262 ص الخواص، تذکرة جوزى، ابن سبط  .27

 .111 ص ،3ج االقبال،  .28

 .312 ص ،2ج بهائى، کامل  .29

 .419 ص العيون، جالء و 196 ص ،45 ج االنوار، بحار  .31

 .415 ص جالءالعيون، همان،  .31

 طوسى شيخ و مفي  شيخ سو يک از که است ش ه ناشى جا اين از سي  به نسبتى چنين رس مى نظر به  .32

 نوشىته کىه چنىان ديگر سوى از و آم ، کربال به عب اهلل جابربن که است روزى اربعين روز که ان  گفته

 روز بى نش، بىه السىالم( حسين)عليه امام مطهر سرِ الحاق که ان  کرده تصريح منابع، برخى ش  خواه 

 هىيچ در چون سوم، سوى از و است، ش ه السالم(انجام بيت)عليهم اهل توسط که است بوده صفر بيستم

 نيام ه ميان به ديگر زمان در کربال السالم(به بيت)عليهم اهل آم ن از سخنى کهن، تاريخى منابع از يک

 روز جىابر بىا السىالم( بيىت)عليهم اهىل مالقات که ش ه برداشت چنين سي  سخن از رو اين از است،

 اربعىين روز در جىابر حضور به که طوسى شيخ و مفي  شيخ که داشت توجه باي  اما است. بوده اربعين

 بلکىه انى ، نکىرده اشىاره جىابر السىالم(با بيت)عليهم اهل مالقات به تنها نه ان ، کرده تصريح کربال در

 آن نىه ش ن ، رهس ار م ينه سوى به شام از السالم( بيت)عليهم اهل اربعين روز در که ان  کرده تصريح
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 ايىن بىه اى اشاره هيچ ان ، کرده تصريح تمالقا به که نيز نما ابن و طاووس ابن و رسي ن ، کربال به که

 است کرده اشاره نيز قمى مح ث نکته، اين به که چنان ان ، نکرده است، بوده اربعين روز مالقات اين که

 (.1115 ص ،2ج اآلمال، )منتهى

 .21 ص السالم(، سي الشه ا)عليه حضرت اربعين اول درباره تحقي  طباطبائى، قاضى على محم  سي   .33

 بىن جابر وج وا بکربالء، السالم( الحسين)عليه عيال مرّ لما و» است: چنين باره اين در نما ابن عبارت  .34

 و بىالحزن فتالقىوا واحى ، وقىت فى لزيارته ق موا هاشم بنى من جماعة و اهلل( االنصارى)رحمه عب اهلل

 (.86 ص االحزان، )مثير «.االحباب الکباد المقرح المصاب هذا على النوح و االکتياب

 و الشىام مىن عياله و السالم( الحسين)عليه نساء رجع لما و» است: نگاشته باره اين در نيز طاووس ابن

 عبى اهلل بىن جابر فوج وا المصرع موضع الى فوصلوا کربالء، طري  على بنا مُرْ لل ليل قالوا العراق، بلغوا

 وردوا قى  وآلىه( عليه اهلل )صلىاهلل رسول آل من رجاال و هاشم بنى من جماعة و اهلل( االنصارى)رحمه

 آتىم الىم اقاموا و اللطم و الحزن و بالبکاء تالقوا و واح  وقت قى السالم(فوافوا الحسين)عليه قبر لزيارة

 (.114 ص )اللهو ، «.اياماً ذلک على فاقاموا السواد ذلک نساء اليهم اجتمع و لالکباد المقرحة

 .371 ص ،3ج االقبال، طاووس، ابن سي   .35

 ابىن کىه وصىول نىه اسىت «رجىوع» باره، اين در مصباح در طوسى شيخ تعبير که است توجه شايان  .36

 حىرم رجىوع کىان منه العشرين اليوم فى و» است: چنين باره، اين در شيخ عبارت است. گفته طاووس

 بى يهى «.الرسىول م ينىة الى الشام من السالم( )عليهما طالب ابى بن على بن الحسين عب اهلل أبى سيّ نا

 از طىاووس ابىن برداشت رو اين از است، م ينه به رسي ن و وصول از غير بازگشت و رجوع که است

 )علىيهم بيىت اهل رسي ن طاووس ابن سي  که اين بنابراين، رس .مى نظر به نادرست طوسى شيخ کالم

 .است فىمنت موضوعاً شمرده، بعي  را آن س س و داده نسبت طوسى شيخ به م ينه به را السالم(

 .336 - 335 ص ،98 ج االنوار، بحار مجلسى، و 111 111 ص ،3ج همان، طاووس، ابن  .37

 .334 ص ،98 ج االنوار، بحار  .38

 .1115-1114 ص ،2ج اآلمال، منتهى  .39

 .269 ص المهموم(، نفس )ترجمة السجوم ال مع  .41
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 .31ص ،1 ج حسينى، حماسه مطهرى، مرتضى  .41

 .141 139 ص ورا،عاش تاريخ بررسى آيتى، ابراهيم محم   .42

 به دمش  از مستقيماً کاروان آيا» است: کرده تردي  موضوع اين در باره اين در پرسش چن  طرح با وى .43

 داشىته ديى ارى شىهي ان مزار با تا است آم ه کربال به و ساخته طوالنى را خود راه يا است رفته م ينه

 آن در که است درست آيا بازگشته، کربال به کاروان اگر و است؟ کرده موافقت کار اين با يزي  آيا باش ؟

 از مجلسى جا آن در آيا داشته؟ دي ارى بود، آم ه زيارت براى نيز او که انصارى عب اهلل بن جابر با جا

 فرمىان مرکىز فرسنگى چن  در که است کرده هموار خود بر کوفه حاکم چگونه و ش ه؟ پا بر سوگواران

 چىه در اجتمىاع ايىن ب انيم، ممکن را روي ادها اين که فرض بر و شود؟ برپا مراسمى چنين او فرمايى

 و رفىتن اسىت. حقيقت از دور چيزى چنين مسلماً ؟ کربال حادثة از پس روز چهل است؟ بوده تاريخى

 از بىيش زمان، آن وسايل با او بازگشتن و دمش  به جا آن از و کوفه به کربال از عادى مسافر برگشتن

 زياد پسر دستورخواهى ضرورت نيز و چنان کاروانى حرکت به رس  چه تا ه ،خوا مى وقت روز چهل

 دو بگيىريم، نظىر در را مق مات اين همه اگر که ، رسي ن پاسخ و دمش  به آنان حرکت درباره يزي  از

 نيىز رسىي ه، کىربال بىه (62 )سىال ديگر سال اربعين در کاروان که اين فرض خواه . مى وقت ماه سه

 هالىه حال، هر به نبود. يزي  صالح به طوالنى، م تى براى دمش  در آنان مان ن که چرا نيست، درست

 بايى  اول، دست اسناد در فراوان هاى کارى دست نتيجه در و است گرفته را کار پايان گرد ابهام، از اى

 ص ،((السىالم ))عليهىا زهرا فاطمه زن گانى شهي ى، جعفر )سي  «دان  نمى خ ا جز را حقيقت که گفت

 .ش  خواه  داده پاسخ ها پرسش اين به نورى، مح ث دي گاه نق  و بررسى در (.261

 .331 ص الخاليه، القرون عن الباقية آالثار بيرونى،  .44

 اربعىين مبى أ عنىوان بىه عاشورا روز محاسبه بر مبتنى اربعين، روز عنوان به صفر نوزدهم روز معرفى  .45

 از محاسبه است، ن انسته اربعين را نوزدهم روز بهايى، شيخ جز به کس هيچ که آن به توجه با اما است،

 امىام شىهادت اسىت شى ه متذکر اقبال در سي  مرحوم که چنان که چرا است، (محرم )يازدهم بع  روز

 آي . نمى حساب به روز اين رو اين از است، داده رخ عاشورا روز آخر ساعات السالم(در حسين)عليه
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 مشىهور قىول هىم باز عاشورا، روز احتساب با که است بوده روزه 29 ،61 سال محرم دارد امکان البته

 .شود مى تأيي 

 .7 6 ص المقاص ، توضيح  .46

 .215 ص الحسينيه، االربعين )ارباب(، اشراقى محم  ميرزا  .47

 .243 -232 ص مرجان(، و )لؤلؤ عاشورا تحريفات به ان ازى چشم طبرسى، نورى حسين ميرزا  .48

 .111 ص ،3ج ال،االقب طاووس، ابن  .49

 .269 ص ،3ج االطهار، االئمة فضائل فى االخبار شرح مغربى، تميمى محم  بن نعمان ابوحنيفه  .51

- 33ص السالم(، سي الشه ا)عليه حضرت اربعين اول درباره تحقي  طباطبائى، قاضى على محم  سي   .51

133. 

 .586 و 127 ص ،5ج الفتوح، کتاب اعثم، ابن  .52

 .191 ص ،11 شماره ق،1418 تراثنا، مجله ،«مقتله و السالم( سين)عليهالح ترجمة» سع ، بن محم  .53

 الملوک، و االمم تاريخ طبرى، .37.55 ص ،12ج الرجال، قاموس )شوشترى(، تسترى تقى محم  ر.ک: .54

 .354 -353 ص ،4ج

 .122 ص ،2ج األرشاد، مفي ، شيخ .55

 .476 ص ،1ج الهُ ى، بأعالم الورى اِعالم طبرسى، حسن بن فضل ابوعلى .56

 .82 ص ،2ج السالم(، الحسين)عليه مقتل .57

 .312 ص ،2ج بهائى، کامل .58

 .233 ص همان، نورى، مح ث .59

 شىرايط سبب به ابوبکر، با بيعت مسأله و سقيفه جريان جزئيات به پرداختن از خود مفي ، شيخ که چنان .61

 .189 ،1ج االرشاد، است: کرده خوددارى خويش، عصر بر حاکم

 .219 ص .61

 .کن  مى نقل آن از دارالسالم کتاب در نورى مح ث که است المتهج  مصباح تابک تلخيص اثر، اين .62

 .511 ص و 489 ص الزاه ى، و الرضى منشورات قم، المصباح، کفعمى، عاملى على بن ابراهيم شيخ .63
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 .578 ص ،2ج الجرائح، و الخرائج راون ى، ال ين قطب .64

 .67 ص ،4ج طالب، ابى آل مناقب شهرآشوب، بن على بن محم  ابوجعفر .65

 .264 ص الخواص، تذکرة .66

 السىالم( بيت)عليهم اهل بازگشت مسير از ش ه، ياد کتاب در طبرى .292 -291 ص ،2ج بهائى، کامل .67

 را راه بىين حىوادث از برخىى و شىام به کوفه از آنان حرکت مسير اختصار، به اما است، نگفته سخنى

 .است آورده

 .437 ص ،3ج التاريخ، فى الکامل اثير، ابن .68

 .62 ص السالم(، الحسين)عليه بن على زن گانى شهي ى، جعفر سي  .69

 .551- 548 ص ،2ج بتّار، صمصام و زخّار قمقام ال وله، معتم  ميرزا فرهاد .71

 ;72 ص ،2ج الحسىين، مقتىل خىوارزمى، ;35 ص ،2ج االحتجىاج، طبرسى، على بن احم  ابومنصور .71

 بالغىات طيفىور، طىاهر ابىى بن احم  ضلالف ابو و 158ص و 134 ص ،45 ج االنوار، بحار مجلسى،

 (.عبارات در هايى تفاوت )با 39 ص النساء،

 .62 ص ،2ج همان، خوارزمى، و 127 ص ،5 ج همان، اعثم، ابن .72

 ابىى بن على االمام موسوعة شهرى، رى محم ى محم  و 134 ص صفين، وقعة منقرى، مزاحم بن نصر .73

 .55 ص ،6 فصل ،6 ج السالم(، طالب)عليه

 .243 229 ص مرجان(، و )لؤلؤ عاشورا تحريفات به ازىان  چشم .74

 ص ق،1418 ،11 ش ،«تراثنىا» در شى ه چىاپ السىالم(، الحسين)عليه االمام ترجمة سع ، بن محم   .75
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 5 شمار  - 4331 بهار « پژوهش آيينه در تاريخ 

 491 تا 451 صص

 نیا سبحاني محمدتقي اربعین درباره تحقیقي

 

 در کىربال بىه حضرت آن بيت اهل ورود بحث و حسينى اربعين باره در جامعى مقاله (84 )بهار پيشين شماره رد

 بىا اينک است. ش ه بررسى مسلله جوانب تمامى و ها دي گاه و اقوال همه آن، در که ش  چاپ شام، از بازگشت

 در اسىت، محفوظ علمى مختلف هاى دي گاه حرمت و باز همواره علمى نظر و نق  و بحث باب که اين به توجه

 .داريم مى عرضه السالم( بيت)عليهم اهل تاريخ عرصه پژوهشگران به باره اين در ديگرى قالهم شماره، اين

 چکيه 

 قصى  يزيى  اسىارت از رهىايى از پس حضرت آن خان ان آيا که اين و السالم( الشه اء)عليه سي  اربعين مسلله

 مطهرش مرق  و آين  نايل شريف جعمض آن زيارت به روز آن در ان  توانسته آيا نيز و داشته را کربال به عزيمت

 بىا هريىک و داشىته نظىر اختال  آن باره در نظران صاحب ديرباز از که است مسائلى جمله از کنن ، زيارت را

 معتبىر تىاريخى متىون بىه توجىه با مقاله اين در ان . کرده تالش آن نفى يا اثبات براى تاريخى ادله به استشهاد

 و کىافى دليىل نبىود بر مبنى را خود دي گاه واقعه، اين م افعان نظر بيان ضمن و کرده تبيين را ممکن احتماالت

 اسىرا کىاروان رسي ن امکان چنين هم نمود. خواهيم السالم(تبيين الشه اء)عليه سي  اربعين مسلله بر اعتماد قابل

 را السالم( حسين)عليه امام رمطه سر الحاق دليل پايان، در و دانسته ناممکن تقريبا اول اربعين در کربال به نيز را

 شىمارد مى مؤمنان عالئم از را اربعين زيارت که شريفى ح يث وجود و داده قرار خ شه مورد شريفش جسم به

 .ايم دانسته کافى زيارت آن فضيلت و استحباب براى

 .شام کوفه، اسارت، بيت، اهل شهادت، السالم(، حسين)عليه کربال، اربعين، واژگان: کلي 
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 مهمقه

 مقى س سىر الحىاق و اربعىين روز در م ينه به شام از بازگشت راه در کربال به سي الشه اء مکرّم خان ان ورود

 حىوادث و عاشىورا واقعىه مبهم وقايع از ديگر يکى روز، آن در مطهّرش پيکر به السالم( الحسين)عليه اباعب اهلل

 طىول در کىه اسىت اى حادثىه غمبىارترين و ترين خراش دل عاشورا حادثه اگرچه راستى به است. آن از پس

 آن وقايع تمامى داشت جا و ساخته دار جريحه را طهارت و عصمت خان ان داران دوست و شيعيان قلب تاريخ،

 حادثىه وقىوع زمىان در هىم کىه جا آن از االسف مع امّا شود، نقل تاريخ هاى کتاب در کاستى و کم هيچ ب ون

 بىوده، آزارهىا و فشارها بيشترين تحت معصومش فرزن ان و طالب ابى بن ىعل شيعيان آن از پس هم و عاشورا

 و ضىبط امکان گاه هيچ ، بودن  گرفته قرار حاشيه در عمال و ش ه متحمّل را ها تحريم و ها شکنجه ترين سخت

 بىه نونتىاک وقتى راستى به نيام . پ ي  گذشت الشه اء سي  مکرم خان ان بر چه آن و عاشورا بار غم وقايع نقل

 کىه اسىت امورى ترين مهم يکى واقع در السالم(که الحسين)عليه اباعب اهلل مق س سر سرنوشت يقين و قطع طور

 متشىتت و مختلىف حضرت آن مطهر سر دفن باره در اقوال و است نش ه روشن گرفت مى قرار توجه مورد باي 

 در الشىه اء سىي  خانى ان حىبس  ّتم همچون ديگرى درشت و ريز وقايع داشت انتظار توان مى چگونه است

 مسىير بىاألخره و شىام در آنىان اقامىت ميىزان شام، تا کوفه از آنان حرکت مسير و کوفه از حرکت روز ، کوفه

 !باش ؟ ش ه ضبط و ثبت اختالفى گونه هيچ ب ون و ، روشنى و درستى به آنان بازگشت

 کردن  مى تالش بعضاً که سنت اهل مورخان سطتو آن، از پس حوادث و عاشورا وقايع اعظم بخش که دانيم مى

 تمىام داشىت انتظار نباي  پس است، ش ه نقل سازن  پاک اب ى، نن  لکه اين از را اميّه بنى خان ان و يزي  دامن

 بىه را حوادث نگارش قص  نيز مورخان اگر گذشته آن از باش . ش ه نقل تحريفى کمترين ب ون حوادث و وقايع

 در سرنوشىتى چىه کىه نبود معلوم و آورده عمل به ممانعت وقت حکّام داشتن ، تحريف ب ون و صحيح صورت

 .بود او نوشته و نويسن ه انتظار

 شىام از را السىالم( عليهمىا) هاشىم بنى اسراى کاروان بازگشت مسلله که است آن بر سطور اين نگارن ه تالش

 ايىىن کىىه باشىى  نمايىى . گوبىىاز موجىىود، متىىون براسىىاس را نهىىايى گيىىرى نتيجىىه و کىىرده بررسىىى

 .گىردد واقع پروردگار مرضى و باش  عاشورا از پس حوادث ش ن تر روشن هرچه جهت در مثبت گامى تحقي 

 راه در السىالم( سي الشىه اء)عليه بيت اهل همراه به السالم( سجاد)عليه امام که است آن شيعه عر  بين مشهور
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 اصىحاب و السالم( )عليه على بن حسين مطهر قبر زيارت به وف م اربعين روز و رفته کربال به شام، از بازگشت

 نيىز و بازگشىتن . وآله( عليه اهلل )صلى الرسول م ينه به ماتم اقامه و عزادارى روز سه از پس و ش ن  باوفايش

 .نمىود ملح  شريفش ب ن به روز آن در را پ ر مطهر سر السالم( )عليه العاب ين زين که است مشهور شيعيان بين

 کىربال بىه اول اربعين در اسرا کاروان رسي ن باره در نظران صاحب و محقّقان ميان در ديرباز از اين وجود با اما

 حضىور ديگىر، برخىى و کننى  مىى اقامه آن بر تاريخى شواه  کرده، تايي  را آن برخى است. بوده نظر اختال 

 شى ه محقى  يىا ن انسته پذير امکان را آن تحق  کرده انکار اول اربعين در را السالم( )عليه الشه اء سي  خان ان

 .دانن نمى

 اسىت معتقى  نيىز و نرسىي ه کىربال بىه اربعىين روز در اسرا کاروان که است باور اين بر نيز سطور اين نويسن ه

 معلىوم مسىلله ايىن در که مستقلن  امر دو «آن تحق » با «اربعين روز در کربال به اسرا کاروان رسي ن احتمال»

 بىه اربعين قضيه منکران که گفت توان نمى هرگز نويسن ه باور به بنابراين، باشن . داده رخ هم با هردو که نيست

 .ان  رفته راهه بى

 بىا و افتىاد اتفاق السالم( )عليه سي الشه اء بيت اهل اسارت از پس که را وقايعى تا ش يم آن بر مقاله اين در ما

 مختصىر تحقيقىى کىرده، مىرور دارد مسىتقيم ارتباط اوّل اربعين روز در کربال هب اسرا کاروان نرسي ن يا رسي ن

 .نماييم ارائه آن درباره

 اربعين واقعه با مرتبط وقايع بررسى

 :نمود خالصه ذيل امور در توان مى دارد مستقيم رابطه کربال به اسرا کاروان رسي ن با که را وقايعى کلّى طور به

 ;شام سوى به آنان حرکت زمان و کوفه در السالم( سي الشه اء)عليه بيت اهل بودن زن انى م ت .1

 ؛شام تا کوفه از اسرا کاروان مسير .2

 ؛شام به رسي ن براى ش ه صر  زمان .3

 ؛شام در امام بيت اهل اقامت زمان م ت .4

 در جىا آن بىه رسىي ن و کىربال به کاروان آن عزيمت احتمال بررسى و م ينه به شام از بازگشت مسير .5

 ؛اول ناربعي
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 .کنيم مى بررسى مستقل طور به را فوق موارد از هريک اکنون

 شام سوى به آنان حرکت زمان و کوفه در سي الشه اء بيت اهل بودن زن انى م ت .1

 در اسىارت کسىوت در کوفه سوى به حرکت و کربال از السالم( حسين)عليه امام بيت اهل خروج باره در تقريباً

 امّا ش ن ، کوفه وارد محرم دوازده روز در آنان ، مشهور قول بر بنا چنين هم و نيست تردي ى محرم يازدهم روز

 مى ت و آنىان اقامىت مى ّت زيىرا نيسىت، دست در آورى يقين و دقي  تاريخ شام سوى به حرکتشان مورد در

 ش ن ، زن انى هکوف در م تى اسرا که است تاريخ مسلمات از البته . نيست معلوم چن ان کوفه در بودنشان زن انى

 اشىاره مسىلله ايىن بىه کلبى حکم بن عوانة از نقل به طبرى ان . کرده تصريح آن به معتبر مقاتل برخى که چنان

 :نويس  مى و کن  مى تصريح اسرا ش ن زن انى به خود مقتل در نيز ص وق شيخ و 2کرده

 سى س ;3السىجن إلىى بردهم زياد ابن مرالسجن...فا الى والسبايا النسوة مع وحمل فغلّ الحسين بن بعلى امر ثم

 پىس شىود... بىرده زنى ان بىه يتيمان و زنان همراه به ش ه کشي ه زنجير و غل به الحسين بن على تا داد فرمان

 .بازگردانن  زن ان به را ها آن که داد دستور

 دقيى  زمىان از ه،نکىرد يىاد شىام سىوى به حرکت و کوفه از اسرا کاروان خروج تاريخ مورد در مقاتل اکثر امّا

 :گوي  مى چنين باره اين در نويسن گان از نيست.يکى دست در دقيقى خبر کوفه از آنان خروج

 زيىاد ابن و ان  مان ه زياد ابن زن ان در کوفه در نيست معلوم تحقيقاً مق ارش که م تى بيت اهل اسراى که اين با

 ره شام به يا بکش  را ها آن تمامى که خواسته ستورد و تکليف کسب ها آن درباره و نموده اطالع کسب يزي  از

 4سازد. س ار

 بىه اول اربعىين روز در اسرا کاروان که باورن  اين بر و پذيرفته را اول اربعين که نظرانى صاحب از دسته آن اما

 در کىربال هبى آنان رسي ن که کنن  تبيين را وقايع اى گونه به باي  ان  ش ه موف  کربال شه اى مطهر قبور زيارت

 برخىى رو اين از ب انن . کوتاه بسيار کوفه در را آنان بودن محبوس زمان باي  که چنان باش ، توجيه قابل اربعين

 فاصله در و بوده زن انى کوفه در کوتاهى بسيار م ت به وآله( عليه اهلل محم )صلى آل اسراى که اعتقادن  اين بر

 اسىت، گردانى ه باز شام به اسرا فرستادن بر مبنى را پاسخ و برده يزي  نزد را زياد ابن نامه بر نامه کبوتر روز دو

 اثبىات براى ان . ش ه شام وارد صفر ماه اول روز و ش ه روانه شام سوى به محرم پانزده روز در اسرا نتيجه، در
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 شى ه مىى استفاده بر نامه کبوترِ از زمان آن در که است ش ه برداشت چنين آن، از و ش ه ذکر شواه ى ادعا اين

 .است

 :است ذيل عبارت ش ه، نقل امر اين براى که شاه ى

 گويى  مىى احمى ى آثىار کتاب در اماميه مح ثين از آبادى استر ال ين سيف حسن ال ين تاج بن احم  مرحوم

 بىادى السىالم(بوديم، حسىين)عليه امىام خ مت در مردم از جمعى با گوي : مى انصارى عب اهلل که است صحيح

 از را مىردم جى ت اهلل رسىول يىابن گفىت: بود حاضر جا آن معاويه مواليان از يکى برآم ، شام جانب از يمعظ

 که گوي  مى فرمود: حضرت آن گوي ؟! مى چه باد اين که ده خبر توانى مى اگر نيز تو و داد مى خبر باد وزي ن

 غير به امّا آم ، گران بسيار السالم( عليهامام) سخن را ملعون آن کشي ه، جرعه فوات جانب از و مرده شام حاکم

 کشىي ه الجزاء ب ار فوات رخت دنيا دان خاک از و مرده معاويه که رسي  خبر ديگر روز ن ي ، اى چاره سکوت

 خبىر ايىن ايصىال بىر، نامىه کبوترِ وسيله جز به که ش  معلوم پس اهلل(فرمود: خيابانى)رحمهم مح ث بع  است.

 5بود. نخواه  ممکن

 از اميىه بنى که است معتق  نقل اين به استناد با السالم( سي الشه اء)عليه اربعين اول درباره تحقي  کتاب بصاح

 دربىاره يزي  از تکليف کسب براى نيز زياد ابن پس کردن ، مى استفاده خود هاى نامه ارسال براى بر نامه کبوتر

 شىام بىه کوفىه در توقف روز سه از پس تنها را محم  آل اسراى نتيجه، در و کرده استفاده بر نامه کبوترِ از اسرا

 در و 6اسىت بوده محرم 15 ى 12 روز از کوفه در امام بيت اهل ش ن زن انى م ّت اساس، اين بر است. فرستاده

 شام به اسرا و شه ا سرهاى ارسال بر مبنى يزي  پاسخ و ش  فرستاده يزي  نزد کبوتر با زياد ابن نامه فاصله، اين

 .گشتباز

 بىر امّىا ن اريم، اربعين روز در کربال به وآله( عليه اهلل محم )صلى آل اسراى کاروان رسي ن انکار بر اصرارى ما

 مثىال براى دارد. وجود آن برخال  معتبرى قراين و شواه  و نيست مسلّم تاريخ در نيز آن تحقّ  که باوريم اين

 شى  نقىل اول اربعين روز در کربال به السالم( امام)عليه بيت اهل رسي ن طرف اران از يکى قول از چه آن نق  در

 رجىب پىانزده بىا که معاويه مرگ تاريخ نخست، است: روشن تاريخ در اتفاق، دو وقوع زمان که گفت توان مى

 بىوده مصىاد  رجىب 28 روز با نيز آن که م ينه السالم(از حسين)عليه امام خروج تاريخ ديگرى، و بوده برابر

 يزي  نامه که شبى همان در م ينه والى ولي ، که اين آن و است روشن تاريخ در نيز ديگرى امر چنين هم 7است.
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 رسىي ، دسىتش بىه زبيىر بىن عب اهلل و السالم( على)عليهما بن حسين از بيعت اخذ لزوم و معاويه مرگ بر مبنى

 و 8 گذاشىت ميان در حضرت آن با را يزي  با بيعت لزوم و معاويه مرگ خبر و کرد احضار را السالم( امام)عليه

 .گرفت پيش در را مکه راه و ش ه خارج م ينه از واقعه، آن از پس روز دو نيز السالم( حسين)عليه امام

 خىواهيم نتيجىه نشى ه، ياد م ينه به يزي  نامه رسي ن روز از مقاتل در چون و ب ذيريم، را امر سه اين اگر اکنون

 16 روز نىه باشى ، رسي ه م ينه به رجب 26 روز باي  معاويه مرگ خبر ديگر ارتعب به يا يزي  نامه که گرفت

 از رسىانى نامىه بلکه است، نيام ه بر نامه کبوتر با يزي  نامه کن  مى ثابت که است دليلى نخستين امر اين رجب.

 از آن، در چىون کىه است آن استرآبادى مرحوم خبر درستى دليل اما و است. آورده م ينه به را آن انسان جنس

 يزيى  نامىه رسي ن از قبل روز يک به جريان آن که شود مى معلوم نش ه ياد امام گويى پيش و باد وزش تاريخ

 مىرگ بىا زمان هم نه است، افتاده اتفاق م ينه به خبر رسي ن از قبل نيز امام گويى پيش و دارد ارتباط م ينه به

 .معاويه

 :نويس  مى الصحابة من الخامسة الطبقة در کبرى طبقات نويسن ه که آن دوم دليل

 بيتىه واهىل ولى ه مىن بقىى ومىن الحسين بثقل اليه يرسل أن عبي اهلل يأمر معاويه بن يزي  قِبَل من رسول ق م و

 و فرزن ان از بازمانگان و على ابن حسين سر داد فرمان عبي اهلل و آم  پيش يزي  طر  از اى فرستاده 9;ونسائه

 .سازد روانه يزي  سوى به را او زنان و خان ان

 کلمىه زيرا است، بوده آدميان از بلکه نبوده، کبوتر جنس از يزي  فرستاده که است آن از حاکى عبارت اين ظهور

 بىه بىوده شفاهى صورت به خبر يا پيغام رسان ن احتماالً و نامه ارسال مأمور که قاص ى و پيک براى «رسول»

 .است بوده نامه يک حامل ح اکثر هک کبوترى براى نه رفته مى کار

 اصىلى نامىه ضىمن کىه است آم ه طبرى گزارش در که آن بر نامه کبوتر از يزي  نکردن استفاده بر دليل سومين

 خرج به عمل ش ت و گيرى دست دستور آن در که داشت وجود (موش )گوش ةالفأر أُذُن ان ازه به اى نامه يزي 

 ايىن از 11بود. ش ه صادر آنان نکردن بيعت صورت در زبير بن عب اهلل و الم(الس حسين)عليه امام مورد در دادن

 را بود( ش ه آن ضميمه که کوچک نامه يک و اصلى و بزرگ نامه )يک اى نامه چنين که آي  مى دست به مطلب

 تىا شام نبي فاصله يعنى طوالنى، مسافتى به اى نامه چنين حمل زيرا کن ، حمل است توانسته نمى کبوتر قاع تا

 جىا جابه را مختصر و کوچک بسيار هاى مه نا غالبا کبوتران و بود خواه  کبوتر طاقت و توان از خارج م ينه،
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 دور مکىانى بىراى کبىوتر توسىط کوچکى نامه ضميمه به را رسمى اى نامه که است نبوده گونه اين و کردن  مى

 .کنن  ارسال دست

 عنىوان بىه را آن نيىز است کرده استناد ايشان قول به قاضى جناب هک خيابانى مح ث مرحوم چهارم: دليل واما

 کبىوتر، از اسىتفاده رواج فىرض بىر که آن بر عالوه دان ، نمى قطعى امرى صورت به و کرده مطرح احتمال يک

 از تىا شىود ارسىال کاردان و مطملن قاص ى توسط نامه کرد مى ايجاب م ينه، شهر ويژه به شهرها، امنيت حفظ

 مقص  به بيشتر سرعت با را ها پيام کبوتر اگرچه زيرا شود، کاسته نامحرمان دست به پيامى چنين افتادن لاحتما

 و رنى ان زنىى راه يىا و کبىوتر اشتباه مورد در نگرانى همواره و نبود برخوردار بااليى اطمينان از اما رسان  مى

 . است داشته وجود فضوالن

 منتفىى کبىوتر السالم(توسط الشه اء)عليه سي  بيت اهل مورد در يزي  از زياد ابن تکليف کسب احتمال که حال

 دو تنها نظر مورد مسلله در است نکرده بر نامه کبوتر از استفاده به اى اشاره حتى نيز تاريخى کتاب هيچ و است

 :از است عبارت که داشت خواه  وجود احتمال

  را پاسخ و رسان ه يزي  به را او نامه زياد ابن قاص  تا ش ن  زن انى کوفه در هاشم بنى اسراى که اين ى الف

 مىى بنابراين و کشي  مى طول هفته دو او برگشت و رفت عادتاً صورت آن در که بازگردد کوفه به و کن  ريافت

 بىه کوفىه از آنىان خىروج زمىان تبعاً و بوده هفته دو ح ود کوفه در امام بيت اهل ش ن زن انى م ّت که بايست

 11باش . بوده کوفه در حبس دوهفته از پس نيز امش سوى

 مىى وى اسىت. انجاميى ه طىول بىه متىوالى روزهاى کوفه در امام بيت اهل ش ن زن انى که کن  مى نقل طبرى

 :نويس 

  الى الکوفة بهم وردوا حتّى واألسارى باألثقال وجىء الحسين قتل لمّا قال: فانّه الکلبى الحکم بن عوانة وامّا

 کذا يوم فى بأمرکم البري  خرج الکتاب وفى مربوط کتاب معه السّجن فى حجر وقع اذ محتبسون القوم فبينا بي اهلل

 لىم وإن بالقتىل فأيقنوا  التکبير سمعتم فان وکذا کذا فى وراجع يوماً وکذا کذا سائر وهو معاوية بن يزي  الى وکذا

  السجن فى اُلقى ق  حجر اذا ثالثة أو بيومين البري  ق وم بلق کان فلمّا قال شاءاهلل، إن فهواألمان تکبيراً تسمعوا

 وجىاء التکبيىر يسمع ولم البري  فجاء وکذا کذا يوم البري  ينتظر فانّه واعه وا اوصوا الکتاب، وفى موسى، و ربوط

 و شى  کشىته علىى بىن حسىين کىه هنگىامى گفىت: کلبى حکم بن عوانة اما 12;الىّ االسارى سرح بأن کتاب
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 تىا بردنى  سر به زن ان در م تى کردن . زياد ابن تسليم کوفه در را ها آن که اين تا آوردن  را اسرا و ن گانبازما

 در بىود شى ه نوشىته ودرآن افتاد زن ان داخل به بود ش ه بسته آن به کاغذ اى تکه که سنگى يک روزى که اين

 بىاز روز فىالن و است راه در روزى چن   ،ش روانه يزي  سوى به شما باره در تکليف کب براى پيک روز فالن

 معنىاى بىه نشىني ي  تکبير ص اى اگر و ش  خواهي  کشته که کني  يقين شني ي  تکبير ص اى اگر پس گردد. مى

 به سنگى بود مان ه باقى پيک بازگشتن به روز سه يا دو وقتى که است گفته او اهلل. انشاء است شما به دادن امان

 کىه ببن ي  را پيمانها و کني  وصيت که بود ش ه نوشته آن در و بود ش ه بسته اى نامه آن با هک افتاد زن ان داخل

 قاصى  آن که اى نامه در و نش  شني ه تکبيرى ص اى بازگشت پيک که هنگامى گشت. خواه  باز روز فالن در

 .بفرست من نزد به را اسيران که بود ش ه نوشته بود آورده يزي  طر  از

 شى ه ارسىال شام به بري  يا پيک توسط نامه که آن اول، سازد: مى روشن خوبى به را نکته دو نقل ينا به توجه

 فلمّا» جمله: از که جا آن تا است بوده طوالنى کوفه در بيت اهل ش ن زن انى م ّت که آن دوّم، و کبوتر، نه است

 زيىرا باشى ، روز سه از بيشتر باي  بازگشت نزما که آي  مى نظر به چنين «ثالثة او بيومين البري  ق وم قبل کان

 زمىان بايى  ب ىذيريم را نقىل اين اگر بنابراين کردن . مى قلم اد انتظار اواخر را روز سه يعنى م ت، اين کوفيان

 بازگشىتنش و شام به پيک رفتن زمان ح اقل زيرا کنيم، قلم اد محرم 25 از پس کوفه از را اسرا کاروان خروج

 محىرم 25 از قبىل اسىت توانسته نمى شام سوى به اسرا کاروان حرکت اساس اين بر است. ودهب هفته دو ح ود

 .باش 

 نامه هيچ سازد روانه شام سوى به کوفه از را شه ا سرهاى و اسرا کاروان که يزي  براى آن از قبل زياد ابن ى ب

 سىرهاى بالفاصىله سى س و نمود شام روانه امام شريف رأس همراه به را نامه بلکه نکرد، ارسال يزي  براى اى

 طوالنى کوفه در بيت اهل ش ن زن انى و اقامت فرض، براين بنا . فرستاد شام به نيز را اسرا کاروان و شه ا ديگر

 و امىام بيىت اهىل سىرعت بىه کوفه مردم قيام و آشوب از جلوگيرى براى بود مجبور زياد ابن زيرا است، نبوده

 .بگيرد کوفه مردم از را آشوب و قيام فرصت يا اجازه تا سازد ررهس ا شام به را شه ا سرهاى

 امىر ايىن بىراى بتوان دارن  داللت اسرا همراه به شام به السالم( امام)عليه سرمطهر انتقال بر که اخبارى از شاي 

 اى نامىه همىراه به را مخالفان فرمان ه سر جن  در غلبه از پس که است بوده اين عرب رسم زيرا نمود، استفاده

 روزهىاى در اسىرا و غنايم همراه به س اه عقبه و کردن  مى ارسال خود فرمانرواى براى بود پيروزى بشارت که
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 الشىه ا)عليه سىي  مطهر سر و زياد ابن نامه همراهى بر مقاتل برخى وقتى نيز جريان اين در گشتن . مى باز بع 

 کسىب ب ون کوفه مردم قيام و آشوب از جلوگيرى براى ادزي ابن که گرفت نتيجه توان مى دارن ، اذعان السالم(

 طوالنى م ت به آنان کردن زن انى از و فرستاده شام به بالفاصله را شه ا سرهاى و اسرا کاروان يزي ، از تکليف

 .است کرده ابا

 او تکليىف کسىب و يزيى  بىه زياد ابن نامه از و ان  کرده تأيي  را فرض اين معتبر تاريخى هاى کتاب از برخى

 کىه را اى نامه زياد ابن که کنن  مى تصريح مقاتل برخى اين، بر عالوه ان  نکرده ياد شه ا سرهاى و اسرا درباره

 .فرسىىتاد شىىام السىىالم(به حسىىين)عليه سىىرامام همىىراه بىىه بىىود کوفىىه در مىىأموريتش انجىىام گىىزارش

 :کن  مى نقل خود مقتل در کوفى اعثم ابن

 عبيى اهلل کتىاب اليه ودفع عليه مسلّم يزي  على دخل حتّى دمش  الى الحسين رأسب الجعفى قيس بن زجر وسب 

 جعفىى قىيس بن زجر ;14 و 13... عن ک ما قال ثم ي يه بين فوضعه زياد بن عبي اهلل کتاب يزي  فأخذ زياد، بن

 و ش  داخل زي ي بر که اين تا گرفت پيشى دمش  سوى به داشت همراه به را السالم( حسين)عليه سر حاليکه در

 چيست؟ تو نزد در گفت: و گذاشت خود مقابل و گرفت را نامه يزي  کرد. تسليم او به را زياد ابن نامه

 شام تا کوفه از اسرا کاروان مسير .2

 بىه نى ارد، وجىود شام تا کوفه از اسرا کاروان مسير خصوص در معتبرى و يقينى خبر هيچ که است آن واقعيت

 :فرماي  مى خود کتاب در الرحمه عليه المهوم نفس کتاب صاحب دليل همين

 مىن شىىء فىى مىذکور وال معلوم غير منها عبروا أم بها باتوا مرحلة کلّ فى نزلوها الذى المنازل ترتيب ان اعلم

 در مرحلىه هر در که منزلهايى ترتيب که ب ان ;15الشام الى البيت اهل مسافرة اکثرها فى ليس بل المعتبره الکتب

 اسىت، نش ه ذکر معتبرى کتاب هيچ در و نيست معلوم ان  کرده عبور آن از يا ان  کرده بيتوته ان ، کرده قفتو آن

 .خورد نمى چشم به مطلبى شام به بيت اهل مسافرت از ها آن بيشتر در بلکه

 مى ارک برخىى اسىاس بىر زمىان آن در شام و کوفه بين که مسيرهايى و منطقه جغرافيايى نقشه به توجه با امّا

 :است داشته وجود شام و کوفه بين راه سه درمجموع که گفت توان مى بوده مرسوم

 داللت شام سوى به کوفه از اسرا کاروان حرکت مسير بر که معتبرى دليل هيچ ش  گفته که گونه همان اول: مسير

 عبىور منىازل آن از اسرا کاروان که منازلى از معتبر غير و ضعيف هاى کتاب از بسيارى در اما ن ارد، وجود کن 
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 است ش ه باعث امر اين است. آورده فراهم را سلطانى مسير شهرت زمينه ضعيف، اخبار اين و ش ه ياد ان  کرده

 چىون شهرهايى از که را سلطانى راه و کرده تأيي  را آن عاشورا تاريخ متأخرِ محققان و نويسن گان از برخى که

 . ب ذيرنى  شىام بىه اسرا کاروان حرکت مسير عنوان به گذرد مى الورد نعي و نصيبين عفر، تل موصل، ، تکريت

 ايىن علىت شاي  است. سلطانى راه کن  مى داللت آن بر مستن  غير و ضعيف اخبار که مسيرى نخستين بنابراين،

 وجىهت بايى  امىا شى . مى استفاده مسير اين از اغلب شام به کوفه از رفتن براى زمان آن در که باش  اين شهرت

 .است داشته وجود نيز ترى کوتاه هاى راه و بوده طوالنى بسيار مسير اين که داشت

 سىاخته محتمل مسير آن از را اسرا انتقال احتمال و برده نام آن از محققان از برخى که ديگرى مسير دوم: مسير

 باديىة نىام بىه زانوسىو خشک صحرايى و کويرى اى منطقه از مسير اين است. شام به کوفه مستقيم مسير است

 .گذرد مى ن ارد وجود آن در شهرى هيچ که الشام

 راه شام به زياد ابن پيک که آن توجيه براى نويسن ه و ش ه برده نام مسير آن از الشيعه اعيان کتاب در بار اولين

 پيمىودن بتى اا ايشان کن . مى معرفى را مستقيم مسير ب يماي  هفته يک م ت در است توانسته مى را شام تا کوفه

 در امىا شىمارد، مىى بعي  ان  کرده ذکر نويسان مقتل از برخى که هفته يک م ت در را شام تا کوفه ميان فاصله

 :گوي  مى آن توجيه در ادامه،

 عقيل عرب وکان مستقيماً لکونه اسبوع فى قطعه يمکن والعراق الشام بين طري  يوجه بأنّه االستبعاد دفع يمکن و

 صىليب وعىرب االسبوع فى للعراق الشام من يذهب کان البري  انّ على األخبار بعض ت لّ و ننا.زما فى يسلکونه

 واقلّىوا المىاء مىن يکفيهم ما تزوّدوا و الطري  هذا سلکوا فلعلّهم ايام. ثمانين نحو فى للنّجف حوران من يذهبون

 در عىراق و شام بين راه پيمودن که توجه ينا به استبعاد اين است ممکن 16;اعلم واهلل الشّام، و الکوفة فى المقام

 پيماينى . مى را مسير دين ما زمان در عقيل عرب و است مستقيم مسير، آن زيرا شود، دفع است ممکن هفته يک

 نيىز صليب عرب و است رفته مى هفته يک در را کوفه تا شام بين مسير پيک که دارد داللت نيز اخبار از بعضى

 بىا و کردن  مى عبور مسير اين از آنها شاي  پس ان ، پيموده مى روز هشت ح ود ى را مشا تا ى نجف حورانِ از

 .داناست خ اون  کردن . مى اقامت ان کى مق ار به کوفه و شام در و بردن  مى کافى آب خود

 :نويس  مى و داده ترجيح را مسير اين خود کتاب در نيز امينى امين محمّ 
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 مىن سىفرهم فى الحسينى الرکب ببقية سلکوا ق  کانوا وآله( عليه اهلل ورسوله)صلى اهللاع اء أنّ نرجّح ايضاً ونحن

 بىالطري  ماسِمّى سلکوا أنّهم ونستبع  غيره او عقيل عرب طري  أکان سواء مسافة، الطرق اقصر الشام الى الکوفة

 بازمان گان بُردن وآله(براى عليه اهلل پيامبر)صلى و خ ا دشمنان که دهيم مى ترجيح نيز ما و 17;الطويل السلطانه

 مسىير ايىن کىه کنى  نمى فرق و ان . گذشته ممکن مسير کوتاهترين شام به کوفه از السالم( حسينى)عليه کاروان

 را باشىن  پيموده را سلطانى مسير به معرو  طوالنى مسير آنها اينکه و ديگرى راه يا باش  عقيل عرب راه همان

 .دانيم مى بعي 

 ايىن در امّا کرده تصريح مستقيم راه وجود به خود کتاب در اهلل( طباطبائى)رحمهم قاضى شهي  اهلل آية باالخره و

 18اسىت، نکىرده نظرى اظهار نه يا ان  کرده منتقل شام به مسير آن از را سي الشه اء بازمان گان کاروان که باره

 کىه را راه بين وقايع از برخى زيرا است، مواف  نىسلطا مسير از انتقال با که آي  مى بر چنين ايشان کالم از بلکه

 19کن . مى تأيي  ظاهراً و کرده نقل ضعيف اخبار اساس بر است سلطانى مسير به مربوط

 نه ان  کرده تأيي  را آن متأخر محققان از شخصيّت دو تنها که مستقيم راه از آنان گذشتن که است اين حقيقت امّا

 برخىى ىى گذشت که گونه همان ى زيرا است، موجود آن برخال  شواه ى بلکه د،ن ار م رکى و شاه  هيچ تنها

 نىه اسىت، سىلطانى مسير به مربوط همگى که ان  کرده نقل اسرا مسير در را وقايعى متأخر و ضعيف هاى کتاب

 و سازد مى ىمنتف را الشام بادية مسير پيمودن که دارد وجود ديگرى معتبر شاه  اين، بر عالوه الشام. بادية مسير

 :فرمود که است يزي  به السالم(خطاب کبرا)عليها زينب سخنان از اى جمله شاه  آن

 هتکىت قى  وآله(سبايا عليه اهلل اهلل)صلى رسول بنات وسوقک وامائک حرائرک تخ يرک الطلقاء يابن الع ل أمن

 است ع الت از اين آيا ش گان زادآ فرزن  اى 21;بل  الى بل  من االع اء بهنّ يح ّوا وجوههنّ أب يت و ستورهن

 صورتهايشىان و شىود دريى ه خرمتشان باشن  اسير خ ا پيامبر دختران و باشن  تو پناه در تو کنيزکان و زنان که

 . ...و برن  ديگر شهر به شهر از را آنها خ ا دشمنان و شود آشکار

 از بايسىت مىى حضىرت آن بود، الشام بادية کويرى و سوزان صحراى از اسرا کاروان مسير اگر که است ب يهى

 رو بىه رو آن بىا باي  عادتاً که راه در السالم( اباعب اهلل)عليه طفالن گرسنگى و تشنگى همچون راه، هاى سختى

 نمود، مى شکايت ش  مى تحميل بودن  اسارت کسوت در که ها آن به مأموران سوى از کم دست يا و ش ن  مى

 شىکايت خارجى اسير عنوان به مردمان دي  معرض در گرفتن قرار و شهرها از تنگذش السالم(از زينب)عليها امّا
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 نه باش  مى سلطانى مسير همچون مسيرى از حرکت بر دليلى خود اين که کن  نمى اشاره ديگرى چيز به و کرده

 .الشام بادية مسير

 شىام بىه کوفىه از اسرا کاروان رمسي دارد احتمال ديگرى راه هر از بيش رس  مى نظر به که سوّم راه سوم: مسير

 از و فرات رود غربى ساحل از که مسيرى يعنى ;است شام تا کوفه بين مرسوم و متعار  ظاهراً مسير باش ، بوده

 .گذرد مى صفين منطقه و رقه قرقيسيا، هيت، انبار، چون شهرهايى

 قى ر آن نىه ثانيىاً: و بىوده امشى و کوفىه بين مرسوم و متعار  مسيرى اوال: که است آن مسير اين هاى ويژگى

 چىون کىه اسىت سوزان و خشک و کويرى مسيرى نه و باش  وارد آن به سلطانى مسير اشکال که است طوالنى

 بىومى يا مجهّز و متبحّر افرادى توسط هم آن اضطرارى و بحرانى مواقع در تنها و باش  متروکه الشام بادية مسير

 .دشو پيموده هستن  آشنا منطقه آن به که

 و 21انى  پيموده را آن معاويه با جن  براى السالم( اميرالمؤمنين)عليه لشکريان که است مسيرى همان مسير اين

 سى اه بىا سى اهش برخورد )محل مسکن تا شام از معاويه لشکريان نيز السالم( مجتبى)عليه حسن امام زمان در

 .ان  کرده عبور آن از السالم(( حسن)عليه امام

 کن  مى حاصل جزمى اعتقاد اى بينن ه هر براى دمش ، و کوفه بين موجود راه سه هر و منطقه نقشه مشاه ه البته

 و موصىل تکريىت، به رفتن و سلطانى مسير انتخاب زيرا ، است بوده معقول و منطقى مسير، اين پيمودن تنها که

 سىوزان و کويرى مسير انتخاب و مبرساني دهان به چرخان ه گردن دور از را اى لقمه که است آن همانن  نصيبين

 و زن مشىت يىک اسىت ممکىن چگونىه پس است نبوده معمول خبره و کشته کار مردان براى عادى حالت در

 .باش  نش ه متذکر پيمودن از پس را آن وصف نقلى، هيچ و کنن  منتقل مسير آن از را کودک

 بىه نسىبت بيشترى احتمال از است ميانه رىمسي که فرات غربى جانب مسير انتخاب که است اين ظاهر بنابراين

 ديىر و حمىص و حمىاة قنسرين، حلب، شهرهاى خصوص در موجود شواه  البته باش . برخوردار ديگر راه دو

 دو از يىک هيچ براى شاه ى توان  نمى است ميانه مسير و سلطانى مسير دو بين مشترک که جهت آن از راهب

 .بود خواه  الشام بادية راه پيمودن ع م بر دليلى ت،قو صورت در چه اگر آي ، شمار به راه

 شام به رسي ن براى ش ه صر  زمان .3
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 نويسىن ه شى ، ذکىر که گونه همان .نيست پذيرفته شام به صفر اول روز در اسرا کاروان رسي ن رس  مى نظر به

 اشىاره شىام و کوفىه بىين قيممست راه به خود کتاب در السالم( سي الشه اء)عليه اربعين اول درباره تحقي  کتاب

 مىى خىود کتاب در ايشان دان . مى روز هفت بر بالغ ديار همان مردمان توسط را مسير آن پيمودن زمان و کرده

 :نويس 

 رون مى راه آن از ما زمان در ()عقيل هاى عرب و باش  مى مستقيم و راست راه و است عراق و شام ميان راهى

 22رسن . ىم عراق به هفته يک م ّت در و

 :کن  مى نقل مطلب همان ادامه در وى

 بىر مشىتمل و اسىت واقىع آن قبلىه جهت در و دمش  اعمال از وسيع محال که )حوران( از )صليب( هاى عرب

 در است آم ه زياد محال آن اسم عرب اشعار در و باش  مى )بصرى( محال آن مرکز و است زياد مزارع و دهات

 23رسن . مى اشر  نجف به عراق در و کرده حرکت خودشان محل از روز هشت ظر 

 :نويس  مى و گيرد مى نتيجه تمار ميثم حکايت از نيز و

 يىک مى ت در قاص  و آم ن  مى کوفه و عراق به شام از هفته يک ظر  در که است روشن کامال قضيه، اين از

 24. است آم ه در تدرس و صحيح ى روحه اهلل ق س ى تمار ميثم دادن خبر و رسي ه کوفه به هفته

 :شود مى آور ياد هم باز باالخره و

 25ان . رسي ه کوفه به تا ان  رفته راه شام از توقف ب ون روز يازده که کنن  مى نقل برخى و

 صىفر اول روز در اسىرا کىاروان کىه رسي  نتيجه اين به توان مى ذيل ادله براساس و گذشت چه آن به توجه با

 :برسن  کربال به ان توانستهنمى

 اسىت، شى ه ارسىال بري  يا پيک توسط زياد ابن نامه و ن ارد مؤي ى و شاه  هيچ بر نامه کبوتر از استفاده ى 1

 اسىرا کىاروان بنابراين، باش . انجامي ه طول به هفته دو از کمتر نباي  ظاهراً يزي  فرمان همراه به او بازگشت پس

 ابىن توسىط شام به ها آن انتقال فرمان هفته دو از پس و برده بسر زياد ابن زن ان در کوفه در هفته دو کم دست

 ;است ش ه صادر زياد

 کتاب در حتى شاه ى هيچ البته و ان  نش ه منتقل مسير آن از اسرا الشام، بادية کويرى مسير سختى دليل به ى 2

 ;کن  نمى تأيي  را آن ضعيفه هاى
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 مسير وقتى زيرا است، کشي ه درازا به هفته يک از بيش شام به کوفه از آنان انتقال است آن از حاکى شواه  ى 3

 کىه سىلطانى مسىير پيمىودن پيماينى ، مى هفته يک در محلى بوميان يا تن رو هاى پيک را شام تا کوفه مستقيم

 اسىت تىر طىوالنى بسيار الشام بادية مسير از نيز آن که ميانه مسير يا است الشام بادية مسير برابر دو به نزديک

 : است احتجاج قابل دليل چهار به مسلله اين . باش  انجامي ه طول به زمان آن از بيشتر باي 

 سرعت طاقت هرگز کاروانى چنين و است بوده کودک و زن اى ع ه از متشکل اسرا کاروان که آن نخست ى الف

 ;ان  ن اشته کردن  مى طى تن رو و آزموده هاى بامرکب ها پيک که گونه آن سير،

 مرکب ميان در حتى امر اين ، ترهاست ضعيف ق م به راه پيمودن و م ارا جمعى دسته حرکت طبيعت که آن ى ب

 بايى  ناچىار دهىيم حرکىت جمعىى صورت به بخواهيم را ها مرکب از اى دسته اگر يعنى ;کن  مى ص ق نيز ها

 ازهىم و پراکنى گى الجىرم زيىاد سىرعت بىا کىه چىرا باش ، ها مرکب آن ترين ضعيف پاى هم حرکت سرعت

 ;بود خواه  ناپذير اجتناب حرکت در پاشي گى

 پيموده هفته يک در الشام بادية مسير يعنى ;طلب  مى بيشترى زمان خود تر، طوالنى مسير. پيمودن که آن ى سوم

 ;طلب  مى را بيشترى زمان يقيناً است تر طوالنى که ميانه يا سلطانى مسير اما ش ، مى

 مسىير در موجىود شىهرهاى يا داشته وجود سلطانى مسير در که گونه آن متع د شهرهاى وجود که آن ى چهارم

 .کاه  مى حرکت سرعت از و کرده بيشتر را ها توقف آگاه ناخود ميانه،

 برده کيلومتر 111 را شه ا سرهاى و سي الشه اء خان ان روز هر در اگر خوشبينانه بسيار فرض با حتى بنابراين،

 باي  است بوده کيلومتر 1511 ح ود سلطانى مسير از شام تا کوفه فاصله که اين به توجه با شام به رسي ن باشن 

 .باش  انجامي ه طول به روز پانزده از بيش

 در کلىى طىور به تردي ها ان  داشته ارسال شام به اسرا از زودتر را الشه اء سي  مطهر سر که شود روشن اگر اما

 خواه  تر مطملن خود ادعاى درستى بر و برد خواه  پيش جلو به گامى را ام و ش  خواه  مرتفع خصوص اين

 امىا بىوده، اسرا با السالم( حسين)عليه امام سر همراهى از حاکى که دارد وجود هايى نقل چه اگر البته . ساخت

 .است فرستاده شام به زودتر را السالم( امام)عليه سر زياد ابن که کن  مى داللت نيز متع دى هاى نقل

 بيشىتر واقىع بىا خىارج عالم در که را نقلى آن تحقي  در باي  و نيست واقع با مطاب  نقل دو از يکى هرحال، به

 .پذيرفت کن  مى تأيي  بيشتر را آن شواه  و قراين و رس  مى نظر به مطاب 
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 به چن ان شه ا اىسره مجموع از سر يک ش ن کم و شام به السالم( امام)عليه مطهر سر ارسال گفت بتوان شاي 

 امام)عليىه سىر آنىان کىه اسىت شى ه باعث و ش ه مورخان برخى اشتباه باعث عامل، همين و است نيام ه نظر

 .ب انن  اسرا کاروان با سرها ديگر همراه نيز را السالم(

 اسىت رتعبا کن  مى داللت سرها بقيه و اسرا کاروان از پيش السالم( امام)عليه سر فرستادن به که شواه ى اما

 :از

 

 از انى ، شى ه متىذکر شىام به را (السالم حسين)عليه سرامام کردن وارد و صفر اول روز که هايى کتاب تمام ى 1

 :است آم ه زير گزارش دو در که چنان ان ، نکرده يادى هيچ شام به تاريخ آن در اسرا نمودن وارد

 قىال و 26اميّىه. بنىى عنى  عيى  وهىو دمش  لىا السالم( الحسين)عليه رأس ادخل ى الصفر اول اى ى اوله وفى

 اولىين در و 27;اميّىه بنى عن  عي  وهو دمش  الى السالم( الحسين)عليه رأس أدخل )صفر( اوله فى و : الکفعمى

 در و گوي : مى کفعمى ش  اميه بنى عي  روز روز آن و ش  داخل دمش  به السالم( حسين)عليه سر صفر ماه روز

 .ش  عي  اميه بنى نزد در روز آن و ش  داخل دمش  به السالم( حسين)عليه رس صفر ماه روز اولين

 :است آم ه مقاتل بعضى در و

 يخبىره معاويىه بىن يزيى  الى الجعفى قيس بن زجر بعث السالم( الحسين)عليه قتل لمّا زياد بن عبي اهلل کان ق  و

 سىوى بىه را جعفىى قىيس بن زجر رسان  هادتش به را السالم( حسين)عليه وقتى زياد بن عب اهلل 28; بذالک...

 .سازد خبر با امر اين از را او تا فرستاد يزي 

 سىر قيس زحربن خوارزمى، مقتل و اعثم ابن فتوح جمله از تاريخ، هاى کتاب از بسيارى گزارش اساس بر ى 2

 السىالم( امام)عليه سر فرستادن منابع، اين کن . ابالغ يزي  به را زياد ابن پيروزى خبر تا است برده شام به را امام

 :نويسن  مى و کرده تأيي  اسرا کاروان از پيش را

 عبيى اهلل کتاب اليه ودفع عليه مسلّم يزي  على دخل حتى دمش  إلى الحسين برأس الجعفى قيس بن زجر سب  و

 أتىى ثىمّ قال: زجر... يا عن ک ما هات قال: ثم ي يه بين فوضعه زياد بن عبي اهلل کتاب يزي  فأخذ قال: زياد. بن

 سىر حاليکىه در جعفىى قىيس بىن زجر 29; ذهب... من طشت فى معاوية بن يزي  ي ى بين وضع حتى بالرأس

 زيىاد ابن نامه و ش  داخل يزي  بر که اين تا گرفت پيشى دمش  سوى به داشت همراه به را السالم( حسين)عليه
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 . توسىت؟... نىزد در چيىزى چىه بيا جلو گفت: و گذاشت دخو مقابل و گرفت را نامه يزي  کرد. تسليم او به را

 .داد قرار طال از طشتى در معاويه بن يزي  مقابل در و آورد را مطهر سر گفت:

 کىه دارد ثعلبىه بىن محضر توسط (السالم الحسين)عليه عب اهلل ابا مطهر سر فرستادن از حکايت ديگرى نقل ى 3

 از پىيش را امىام سىر فرستادن آن، ظاهر اما است ش ه دانسته ديگرى شخص مطهر رأس حامل آن، در چه اگر

 :کن  مى تأيي  اسرا کاروان

 واألمىم، النىاس احم  برأس اميرالمومنين يا اتيتک فقال: يزي  على العائذى ثعلبة بن محقر الحسين برأس ق م و

 آورد يزي  نزد به را السالم( حسين)عليه سر عائذى ثعلبة بن محقر 31;االم و أحم  محقر ام ول ت ما يزي : فقال

 محقىر مىادر کسيکه گفت: يزي  .ام آورده تو براى را مردم ترين نادان و ترين احم  سر اميرالمؤمنان اين گفت و

 .است تر نادان و تر احم  است آورده دنيا به

 کنى  مىى داللىت ااسر کاروان با الشه اء سي  مطهر سر نبودن همراه به که شواه ى از ديگر يکى باألخره و ى 4

 :است ش ه نقل چنين آن در که مجلسى . است يزي  مجلس حکايت

 و الرأس، الى لتنظرا تتطاوالن الحسين ابنتا سکينة و فاطمه فجعلت ي يه بين والرأس عليه الحسين نساء ادخل ثم

 داخىل را لسالم(ا )عليه حسين خانواده س س 31;صحن الرأس رأين فلمّا الرأس، عنهما ليستر يتطاول يزي  جعل

 تىالش السىالم( )عليىه حسىين دختىران سىکينه و فاطمه بود يزي  روى مقابل امام مطهر سر که حالى در کردن 

 .کشي ن  صيحيه دي ن  را پ ر سر که آنگاه امّا .پوشان  مى آنها از را آن يزي  و ببينن  را پ ر سر تا کردن مى

 سىر ديى ن بىراى السالم( عب اهلل)عليه ابا دختران تالش که است ناي کرد برداشت باي  نقل اين از که مهمى نکته

 از السىالم( سي الشىه اء)عليه مطهىر رأس بىودن جى ا از آن، مشىاه ه از پس ها آن کشي ن صيحه و پ ر بري ه

 شىريف رأس همىواره هىا آن و بود ها آن با سفر طول در امام مطهر سر اگر زيرا ، کن  مى حکايت اسرا کاروان

 بىا ثانيىاً: و کردنى  نمىى تىالش يزيى  مجلس در آن دي ن براى اوال: کردن ، مى مشاه ه خود مقابل در را پ ر

 کىه ب ىذيريم است دشوار بسيار بنابراين، کشي ن . نمى صيحه و داده نمى کف از را خود توان و تاب آن مشاه ه

 و کنن  روانه شام سوى به کودک و زن اى ع ه همراه به را السالم( الحسين)عليه اباعب اهلل سر نيز و شه ا سرهاى

 خىود پ ر مطهر سر الشه اء سي  فرزن ان اما آورن ، در نمايش به را اسرا و سرها ديارى و شهر هر به رسي ن با

 .باشن  نکرده مشاه ه مسير اين طول در را
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 رأس جنگى، در روزىپي از پس که است بوده آن زمان آن در رايج رسم ى گذشت که گونه همان ى اين بر عالوه

 و سرعت به پيروزى بشارت تا ش  مى ارسال پيروز قوم فرمانرواى و امير نزد قاص ى همراه به مخالفين سرکرده

 و نمايى  اتخىاذ را مقتضىى و الزم تصىميم بتوان  او و رسي ه پيروز قوم فرمانرواى اطالع به خبرى هر از زودتر

 .باش  رسي ه او به مهمى اين به خبرى که نباش  فردى آخرين

 کوفىه در هفتىه دو زيرا باش ، بوده صفر اول روز در شام به اسرا ورود که پذيرفت توان نمى ظاهراً که آن نتيجه

 صىفر اول روز در شىام بىه را آنىان رسي ن احتمال شام تا کوفه راه پيمودن هفته دو به نزديک و بودن محبوس

 .کرد خواه  منتفى

 شام در امام بيت اهل اقامت زمان م ت .4

 شى ن روشىن دارد مستقيم ارتباط کربال به اربعين روز در سي الشه اء بيت اهل رسي ن با که امورى از ديگر کى

 نيىز مسلله اين بود متيقن غير و مشکوک اى ان ازه تا قبلى موارد که گونه همان . است شام در آنان اقامت ميزان

 . است قبل موارد از بيش خصوص اين در راخبا و اقوال تشتت حتى نيست، معلوم يقين به

 : نمود اشاره ذيل موارد به توان مى شام در الشه اء سي  بيت اهل اقامت ميزان به مربوط اقوال ميان در

 32;روز 8 م ت به شام در اسرا کاروان توقف.1

 آور يىاد آن، بىر عىالوه کن ، مى روايت نيم و ماه يک م ت به سقف بى مکان در را آنان توقف نعمان قاضى 2.

 :ان  پرداخته عزادارى به ان  مان ه يزي  خانه در روز هفت م ت به که ش ه

 وجوههنّ اقشرّت حتّى ونصف شهراً فيه فأقاموا حر وال برد من يکنّهنّ ال منزل فى أجلسهن ان بع  ذلک ان وقيل

 آن از بعى  روز( 7 مى ت به يزي  خانه در )عزادارى واقعه اين که است ش ه گفته 33;اطلقهن ثمّ الشمس حرّ من

 اينکىه تىا بىود، کىرد مى محافظت آنها از سرما از نه و گرما از نه که اى خانه در نيم و ماه يک م ت به که بود

 .ش ن  آزاد س س و ان اخت، پوست و ش  سياه آفتاب گرمى از هايشان صورت

 زنى انى از جى اى روز ده مى ت بىه يزي  انهخ در را بيت اهل اقامت و کرده تأيي  را قول اين نيز نورى مح ث

 34;دان  مى کرد، نمى حفاظت سرما و گرما از که سقف ب ون مکان در ها آن ش ن

 35است. کرده ذکر ماه يک را ها آن اقامت م ت األعمال اقبال در نيز طاووس ابن  3.
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 خىود کتىاب در و  انسىتهن مىاه يک از کمتر شام در را بيت اهل حبس و اقامت نجفى طبسى مرحوم چنين هم

 : نويس مى

 توقىف کىه است اين تاريخ کتب از تع ادى ظاهر 36شهر. من يقل ال الشام فى توقّفهم أنّ التواريخ ع ّة ظاهر أنّ

 .است نبوده ماه يک از کمتر شام در آنها

 37;دان  مى قائل ب ون را آن طاووس بن سي  و دانسته ماه شش را آنان اقامت ديگرى قول. 4

 کىه دارن  داللت شام در بيت اهل ساله يک حتى و 39روزه 45 يا 38روزه 18 اقامت بر نيز ديگرى هاى نقل.5

 .باشن  مى نادر و شاذ اقوال عم تاً

 طىوالنى حبس از حاکى که اقوالى با سو يک از آنان زيرا است، برخوردار بيشترى ابهام از اماميه نزد مسلله اين

 مىى تصىريح کىه جا آن تا ان  مواف  کرد نمى محافظت گرما و سرما از که سقف ب ون مکانى در بيت اهل م ت

 اثبىات بىراى ديگىر سىوى از و بىود، ان اختىه پوست و ش ه سياه السالم( امام)عليه بيت اهل هاى صورت کنن 

 سىازگارى مهى با امر دو اين . ان  مواف  شام در کوتاه توقف قول با اول اربعين در کربال به اسرا کاروان رسي ن

 .است ساخته تر مشکل اماميه بر را کار مسلله همين و ن اشته

 کىه سىازد مىى مطمىلن امر اين به را ما تقريباً شام در سي الشه اء کاروان اقامت به مربوط اخبار به رجوع البته

 نمىى محافظىت سرما و گرما از که مکانى در اقامت اوال: زيرا ، است نبوده روز ده يا هشت م ت به آنان اقامت

 کوتىاهى مى ت توانسىت نمىى هرگز بسوزد آنان پوست و ش ه سياه حرم اهل هاى صورت که اى ان ازه به کن 

 و شى ن  داده انتقىال شىام بىه بىود کجىاوه ب ون که هايى مرکب با اسرا کاروان معتبر هاى نقل طب  زيرا باش ،

 راه در باي  ان اخت مى پوست و سوخت مى نصورتهايشا بود قرار اگر پس ، است بوده باز نيز هايشان صورت

 پوست سوختن معتبر خبر چن ين که همين اما . سقف بى مکان در حبس و اقامت کوتاه م ت در نه داد، مى رخ

 عىالوه آنىان اغراض از يکى واقع در ان  داده نسبت سقف بى زن ان در حبس زمان به را حرم اهل صورت هاى

 بىوده مکىانى چنين در حبس م ت بودن طوالنى يادآورى زن ان، مکان بودن فسق بى و هوا گرمى به اشاره بر

 منتقىل شىام به نيز الشام بادية مسير از را اسرا که گرفت نيز نتيجه چنين بتوان آن از شاي  که آن بر عالوه است،

 مسىير بىه السالم( سي الشه اء)عليهم بيت اهل صورت پوست سوختگى علت باي  صورت آن در زيرا ان ، نکرده

 .ش  مى داده نسبت شام تا کوفه بين
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 مى ت طوالنى ظاهراً حبسِ آن به را سرا آن در عزادارى روز هفت برپايى و يزي  خانه در اسکان باي  چنين هم

 بىه بازگشت انتخاب و بيت اهل به را م ينه به بازگشت يا شام در اقامت اختيار نمودن واگذار نيز و نمود اضافه

 خانى ان انتقىال بىراى تىا اسىت بىوده الزم کىاروان تجهيىز بىراى کىه را زمىانى مى ت و آنىان سوى از م ينه

 کىه طلب  مى زمانى يک هر سازد منتقل م ينه به يعنى کوفه، از دورتر مکانى به شام از السالم( سي الشه اء)عليه

 بىا شىام در اسىرا روزه ده اي هشت اقامت به اعتقاد رو اين از کرد. اضافه قبل ش ه محاسبه زمان مجموع به باي 

 . نيست محققانه چن ان آن انتخاب و داشت نخواه  مطابقت واقعيت

 در يزيى  رفتار تغيير باي  که است آن نشانه حضرت آن خان ان و السالم( امام)عليه مطهر سر با يزي  رفتار مرور

 پهناور سرزمين مطل  حاکم ديگر تعبار به يا خليفه عنوان به يزي  زيرا باش ، داده رخ توجهى قابل زمان م ت

 چنى  م ت در و راحتى به را سي الشه اء بازمان گان به تعريض و طعن با همراه خشن رفتار توانست نمى اسالم

 سىي  مطهىر سىر بىه جسىارت بىا ابت ا يزي  که آن توضيح .کن  جويى دل سجاد امام از و ده  تغيير کامال روز،

 و کينىه آتىش نشىان ن فرو ص د السالم(در امام)عليه بازمان گان تحقير و ع دمت مجالس السالم(در الشه اء)عليه

 بى ون و نامناسب مکانى در را آنان و کرد مهرى بى آنان به وآله(برآم ، عليه اهلل محم )صلى آل با خود ع اوت

 حتىى مىردم، ناخرسىن ى و اعتىراض و يافىت متشىنج و نامناسىب را اوضاع که گاه آن اما نمود، زن انى سقف

 محم )صىلى آل اسىراى داد، موضع تغيير کم کم عمومى افکار تنفر از جلوگيرى براى کرد مشاه ه را اطرافيانش

 آن به و نشان  خود سفره سر بر را السالم( سجاد)عليه امام و نمود اسکان خود منزل و دربار در را وآله( عليه اهلل

 سىجاد)عليه امىام از آخىر مرحلىه در و داد را وفىايش بىا اصحاب و سي الشه اء براى عزادارى اقامه اجازه ها

 از را خود ان اخته زياد ابن گردن به را السالم( سي الشه اء)عليه رسان ن شهادت به گناه و کرد جويى السالم(دل

 . نمود تبرئه جنايت اين

 مىى ارزيابى را رىجا اوضاع و ش  مى س رى زمانى باي  شود خود اشتباه متوجه يزي  که اين براى است ب يهى

 داشىت. کىافى زمانى به نياز نيز موضع تغيير ان ازه اين براى فهمي  را خود اشتباه که آن از پس چنين هم و نمود

 آن و داد موضىع تغييىر سازد مى متزلزل را حکومتش ارکان پيامبر خان ان با بيشتر دشمنى دريافت که زمانى او

 و درآورد کنترل به را اوضاع بتوان  تا شود وارد نيرن  و حيله درِ از معاويه پ رش همچون باي  که دريافت گاه

 سي الشىه اء)عليه بيىت اهىل بىا دوسىتانه موضعى اتخاذ با کم کم لذا آورد. عمل به جلوگيرى جامعه آشوب از
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 داده ييرتغ خود نفع به را عمومى افکار تا کرد تالش عزادارى برپايى اجازه و خود کاخ در آنان اسکان و السالم(

 ايىن از تا ن اشت ها کارى فريب و تظاهرها اين جز اى چاره يزي  واقع در پس کن . جلوگيرى تشنج بروز از و

 .بگيرد را آشوب و فتنه جلوى و ساخته خاموش برافروخته، که را آتشى گذر ره

 بىراى بىود، شى ه مرتکب که اى فاجعه عم  دريافتن از پس و نخوتش و غرور آتش کش فروکش از پس البته

 بىر گىرفتن آسىان ضمن بود مجبور بالد، ديگر و شام در اعتراض و ناآرامى بروز و عمومى آشوب از جلوگيرى

 (السالم حسين)عليه امام بيت اهل زياد، ابن دوش بر جنايت سنگين بار ان اختن و آنان با هم ردى اظهار و اسرا

 از تا کن  مى احترام و کرده اکرام ها آن به که ده  نشان گانهم به و دارد نگاه شام در واحترام اکرام حالت با را

 را عزا گرد که آن از قبل هم آن م ينه، به اسرا خان ان فرستادن لذا باش . داشته کنترل تحت را اوضاع طري  اين

 چيىزى نى ک بيرون آنان تن از را شام تا کربال و کربال تا مکه دراز و دور سفر خستگى و بزداي  ح ى تا آنان از

 مىى او البتىه ن اشىت. دنبال به اسالمى کشور بالد کنار و گوشه در مردمى قيام و آشوب زمينه آوردن فراهم جز

 در بود کرده زن انى کرد نمى محافظت سرما و گرما از که سقف بى مکان در را بيت اهل که گاه آن حتى توانست

 . کن  مى احترام و داده کاناس خود خانه در را ها آن که کن  تبليغ چنين مردم بين

 بىا و اسىارت حالىت در را وآلىه( عليىه اهلل اسالم)صلى پيامبر حرم اهل توانست نمى چه اگر يزي  حال، هر به

 در را مسلمانان عواطف و احساسات و دارد نگاه شام در آشکارا صورت به هم آن خراش دل و اسفبار وضعيت

 و داشىته نگىاه شىام در اکىرام و احترام حالت در اکراه با چه اگر را نآنا توانست مى امّا سازد، دار جريحه شام

 را آن و شى ه بيىت اهىل داران دوست غضب آتش ش ن برافروخته از مانع تا کن  دردى هم اعالم آنان با ظاهرا

 و شى  برخىوردار نسىبى آرامش از اوضاع که آن از پس و دارد، نگه خود کنترل در را بالد اوضاع و نشان  فرو

 . کنى  م ينىه روانه را امام بيت اهل ش  س رده فراموشى وادى به جامعه عموم اذهان بين در سي الشه اء مصيبت

 

 او بلکىه دارد، نگىاه شىام در وضىعيت ايىن با را بيت اهل توانست مى تنها نه يزي  رس  مى نظر به که آن نتيجه

 سىاختن رهىا زيرا شود، فرما حکم جامعه در امشآر و افتاده آسياب از ها آب تا سازد عملى را آن بود مجبور

 زد مىى موج آنان هاى دل در ان وه و غم و نشسته، آنان چهره بر عزا گَرد هنوز که حالى در سي الشه اء خان ان

 زمينىه امىر ايىن است ب يهى . است بوده دور به سياسى عقل از و عجيب امرى فشرد مى را گلوهايشان بغض و
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 را اوضىاع و ساخت مى فراهم را کردن  مى عبور جا آن از بيت اهل که مناطقى در را مىناآرا و آشوب هرگونه

 . کرد مى ناامن مرکزى حکومت براى

 بوده قطعى تقريباً روز( ده يا )هشت است مشهور چه آن از پيش م تى براى شام در بيت اهل نگه ارى بنابراين،

 .کن مى داللت آن بر نيز تاريخى شواه  و

 نمىى روز هشىت م ت در وقايع آن که سازد مى مطملن را انسانى هر افتاده اتفاق شام در که وقايعى مرور امّا و

 عه ه بر را قضاوت و کنيم مى ذکر ش ه، واقع شام در که را وقايعى جا اين در ما باش . افتاده اتفاق است توانسته

 : گذاريممى محترم خوانن ه

 در اسىرا کاروان ورود بر مبنى قراين و شواه  برخى وجود و صفر اول در مشا به سي الشه اء مطهر سر ورود. 1

 ;بع  روزهاى

 چنى ين و نبىوده صىفر اول روز در دارد داللت زيادى شواه  که شام به اسرا ورود اول روز در يزي  مجلس .2

 ;است بوده آن از پس روز

 ;کرد نمى محافظت گرما و سرما از که سقف ب ون مکانى در طوالنى م ت به ش ن زن انى . 3

 ;يزي  خطيب سخنرانى از پس اموى مسج  در سجاد امام سخنرانى . 4

 السىالم( سجاد)عليه امام سخنرانى امکان آم ن فراهم که است ب يهى . يزي  با سجاد امام بع ى هاى مجلس . 5

 ;داشت مناسب زمينه جاداي و زمان گذشت به نياز يزي  با السالم( سجاد)عليه امام مجلس يا اموى مسج  در

 مجتبى)عليىه امىام فرزنى  از آن در يزي  که مجلسى نيز و خود سفره سر بر را سجاد امام يزي ، کردن حاضر . 6

 ;بگيرد کشتى فرزن ش با تا السالم(خواست

 مىى خمىر شىرب و گذاشىته خود مقابل را امام سر آن در و کرد مى برگزار اطرافيانش با يزي  که مجالسى . 7

 41;ودنم

 ;هفته يک م ّت به جا آن در بيت اهل عزادارى و يزي  خانه در بيت اهل اسکان8. 

 اسىت، شام در اسرا طوالنى نسبتاً اقامت از حاکى که شام بازار در السالم( سجاد)عليه امام با منهال مالقات  9.

 چنى ان بىازار در حضىرت بىا المنه ومالقات بازار در سجاد امام حضور بود کوتاه شام در اسرا اقامت اگر زيرا

 ;رس  نمى نظر به منطقى
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 طىوالنى بسىيار مسىيرى که م ينه به شام از امام بيت اهل انتقال براى کاروان تجهيز براى نياز مورد زمان . 11

 ;است بوده

 )عليىه;الحسىين بنىت فاطمىه شى ي  اعتراض و يزي  سوى از بيت اهل و شه اء بهاى خون و ديه پرداخت. 11

 (السالم

 علىى بزرگىوارش پ ر و على بن حسين با او آشکار دشمنى ش ن تب يل و يزي  درص ى 181 موضع تغيير .12

 بن حسين بيت اهل و چهارم امام از تفق  و سوزى دل با همراه و دوستانه موضعى به السالم( )عليهما ابيطالب بن

 (.السالم على)عليه

 امىىا اسىىت، شىى ه نقىىل تىىاريخ هىىاى کتىىاب در کىىه اسىىت وقىىايعى تنهىىا شىى  شىىمرده چىىه آن البتىىه

 .ان  کرده پرهيز آن ذکر از اختصار رعايت دليل به مورخان که است ش ه واقع نيز ديگرى حوادث يقين به

 روز ده يىا هشىت مى ّت در عادتاً وقايع اين تحق  آيا کن  قضاوت توان  مى که است گرامى خوانن ه اين اکنون

 .طلب  مى بيشترى زمان يا است ممکن

 کىه کىاروانى السالم(اسىت. سي الشىه اء)عليه بيىت اهل روز و حال مالحظه داشت نظر در باي  که ديگرى نکته

 از که خورده کتک و کشي ه اسارت داغ ي ه، و کشي ه رنج حالتى با خردسال، بچه پانزده و زن بيست از متشکل

 تىرين سىخت و اسىت بىوده طريى  طىىّ و سىفر حال در ماه دو به نزديک يعنى صفر اوايل تا حجه ذى هشتم

 از پىس تنهىا اسىت توانسته مى آيا است ش ه متحمّل را روانى و روحى فشارهاى باالترين و جسمى فشارهاى

 بار آرامشى يا استراحت کمترين ب ون خراش دل و بار فالکت صورت به هم آن شام در اقامت روز ده يا هشت

 !ردد؟گ م ينه عازم و ببن د را ديگر سفرى بار ديگر

 مى که است شواه ى و قراين يقيناً امّا نيست، شام در بيشتر اقامت اثبات براى قاطع دليلى امور اين چه اگر البته

 .سازد تر نزديک واقعيت به را ما توان 

 مگر رسي  دقيقى تاريخ به توان نمى ى گذشت چه آن به توجه با ى شام از اسرا کاروان خروج فرمان مورد در اما

 در طوسىى شىيخ زيىرا اسىت، بوده شام از بيت اهل خروج روز صفر بيستم روز ها نقل برخى اساس بر که اين

 : فرماي  مى المتهج  مصباح
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 السىالم(من ابيطالب)عليهما بن على بن الحسين عب اهلل أبى سيّ نا حرم رجوع کان )صفر( منه العشرين اليوم فى و

 اباعبى اهلل ما آقاى خانواده بازگشت صفر ماه روز بيستمين در و 41;(وآله عليه اهلل الرسول)صلى م ينة إلى الشام

 .اسىىت شىى ه واقىىع نبىىوى م ينىىه بىىه شىىام از السىىالم( طالىىب)عليهم ابىىى بىىن علىىى بىىن حسىىين

 

 الرکىب مىع» کتىاب صاحب اما 42کنن . مى ذکر آن نظير هايى عبارت و تأيي  را قول اين نيز ديگر متون برخى

 43م ينىه. بىه رسىي ن زمان نَه ، کن  مى حمل شام از خروج زمان به را ها آن اقوال، اين نقل از پس «الحسينى

 شىام از بيىت اهل خروج قول پذيرفتن و بوده طوالنى ظاهرا شام در بيت اهل اقامت گذشت که گونه همان البته

 نيسىت جمع قابل کرد مى بيان شام در را آنان اقامت ميزان که گذشته اقوال از يک هيچ با صفر بيستم تاريخ در

 . داشت خواه  قرار ابهام از اى بوته در نيز آن پذيرش ولذا

 روز آن در عىزادارى اقامه و اربعين با که اى مسلله اوآلخرين اربعين در جا آن به رسي ن و کربال به عزيمت 5.

 و بازگشىت در کىربال بىه عزيمت قص  دارد ارتباط حضرت آن مطهر مرق  کنار در سي الشه اء بيت اهل توسط

 :نمىىود خالصىىه پرسىىش چنىى  در تىىوان مىىى را مسىىلله ايىىن اسىىت. اربعىىين روز در جىىا آن بىىه رسىىي ن

 

 قصى  بىه ابت ا الرسول م ينة سوى به حرکت هنگام به سي الشه اء حرم کاروان گفت توان مى آيا راستى به - 1

 وآلىه( عليىه اهلل الرسول)صىلى م ينىة هبى سى س و ش ن  کربال عازم (السالم الحسين)عليه عب اهلل ابا قبر زيارت

 !بازگشتن ؟

 بىه را خىود راه داده تغييىر را خىود تصميم ، راه ميانه در يا داشتن  کربال به عزيمت قص  ابت ا از ها آن آيا - 2

 ش ن ؟ منحر  منوره م ينه مسير از و کردن  کج کربال سوى

 باشن ؟ نرفته کربال به و رفته م ينه به شام از مستقيماً السالم( سي الشه اء)عليه بازمان گان است ممکن آيا - 3

 يا رسي ن  جا آن به اول اربعين در آيا رسي ن ؟ کربال به روزى چه در کردن  حرکت کربال سوى به آنان اگر ى 4

 . ش ن  السالم( سي الشه اء)عليه مطهر قبر زيارت به موف  آن از پس روزهاى در

 ميسّىر سىادگى بىه نيز ها آن به پاسخ و بود خواه  طرح قابل مقطع اين در هک است هايى پرسش همگى ها اين

 . ن ارد وجود فوق هاى پرسش از يک هيچ مورد در باش  ن اشته معارض که اطمينانى قابل اخبار زيرا ، نيست
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 در ربالکى بىه بيىت اهل رسي ن طرف ار تنها نه السالم( سي الشه اء)عليه اربعين اول درباره تحقي  کتاب صاحب

 شىريف رأس والحىاق سي الشىه اء سر ش ن دفن م افع زياد اصرار با بلکه هاست، آن با جابر مالقات و اربعين

 اقىوال کىه آن از پىس وى هسىت. نيز السالم( سجاد)عليه امام توسط اربعين روز همان در مطهرش ب ن به امام

 خىود گيىرى نتيجىه در کرده، بررسى و نقل را کربال و نجف مصر، عسقالن، در مطهر سر دفن به مربوط مختلف

 : نويس مى

 سي الشىه اء)عليه مطهىر رأس کىه ست آن بر عملشان و قائل آن بر اماميّه علماى که است آن صحيح قول پس

 کىه نيست يقينى گرچه آورده کربال به شه ا رئوس با شام از مراجعت در ى عليه اهلل سالم ى سجاد امام السالم(را

 خىود با شک ب ون طهارت و عصمت مخ ّرات با را مطهر رأس ولى باش ، آورده خود با را شه ا سرهاى تمامى

 و اسىت کىرده اطيىب و اطهر جس  به ملح  کربال در 61 سال صفر شهر بيستم روز اربعين در و آورده کربال به

 44است. فرموده دفن کربال در نيز را شه ا رئوس سائر

 :آورد مى ديگر جاى در ونيز

 بيسىتم روز اربعىين، در و آورده کربال به خود با شک ب ون سجاد... امام را السالم( سي الشه اء)عليه مطهر رأس

 45است. کرده اطيب و اطهر جس  به ملح  61 سال صفر

 بشىارت که گونه آن عطيه روايت در که اين با است. عطيه روايت م عايش اين خصوص در وى دليل ترين مهم

 سىجاد امام با او مالقات از و ش ه تصريح سي الشه اء مطهر قبر از جابر زيارت به تنها است کرده نقل المصطفى

 صىورت بىه المصىطفى بشىارت در عطيه روايت که کن  مى ادعا ايشان اما است، نش ه يادى هيچ اسرا کاروان و

 امىام بىا جىابر تمالقىا و اربعىين روز در کىربال بىه بيىت اهىل رسي ن آنه اصلى نسخه در و آم ه ش ه تقطيع

 :رس  مى نظر به اما 46است. ش ه تصريح اسرا کاروان و السالم( سجاد)عليه

 ادعىاى صىر  به و بوده متأخر علماى از که است امين سي  به مستن  تنها المصطفى بشارة در روايت تقطيع ى 1

 ;کرد فرض ش ه تقطيع را روايت توان نمى او

 کوفىه در اقىامتش ايام در جابر است ممکن يعنى ;است نش ه اربعين وزر به اى اشاره هيچ عطيه روايت در ى 2

 از که آن ويژه به است، بوده او همراه عطيه موارد از يکى در و باش  آم ه الشه اء سي  مطهر قبر زيارت به بارها



135 

 

 دور مکىانى از نه ان ، کرده عزيمت کربال به نزديکى مکان از ها آن که آي  مى نظر به چنين عطيه روايت ابت اى

 :است آم ه او روايت ابت اى در زيرا م ينه، چون

 بىا ; ... کىربال وردنىا السالم(فلما الحسين)عليه قبر زائرا ى عنه اهلل رضى ى االنصارى عب اهلل بن جابر مع خرجت

 ...ش م کربال وارد وقتى پس ش م. السالم(خارج حسين)عليه قبر زيارت جهت به انصارى اهلل عب  بن جابر

 شىهر به اى اشاره حتماً و گذشت نمى آن از اختصار اين به بود م ينه از ش ن خارج عطيه مراد اگر است ب يهى

 اهىل خىود عطيىه کىه آن تر مهم همه از کرد. مى اى اشاره راه ميان وقايع برخى و راه بودن طوالنى يا و م ينه

 اقامىت کوفىه در م تى جابر مسلماً ابراين،بن 47کن ، مى تصريح آن به سره(نيز قاضى)ق س جناب و است کوفه

 مع خرجت» گوي : مى که عطيه جمله و است ش ه السالم(مشر  حسين)عليه امام مرق  زيارت به بارها و داشته

 بىار يک فقط جابر پس کن . مى حکايت کوفه در جابر اقامت از و داشته کوفه از ش ن خارج در ظهور «جابر...

 افتىاده اتفاق بار يک همان در السالم( سجاد)عليه امام کاروان با مالقاتش که است نش ه مشر  کربال زيارت به

 که است آن ان  ش ه مرتکب محققان از برخى که اشتباهى حال هر به باش . بوده اربعين روز در نيز بار يک آن و

 بيىت السىالم(واهل هسىجاد)علي امىام بىا مالقىاتش » و « اربعىين روز در کربال از جابر زيارت » مق مه دو از

 انى ، رسي ه کربال به اربعين روز در السالم( بيت)عليهم اهل کاروان که ان  گرفته نتيجه «السالم( سي الشه اء)عليه

 زيىارت هنگام که کرد تصور توان مى و کن  نمى نفى بع  روزهاى در را جابر زيارت مق مه، دو اين که حالى در

 وقتىى مطلىب ايىن باش . گرفته السالم(صورت سجاد)عليه امام با مالقات ،بع  روزهاى در کربال از جابر مج د

 زيىارت عىازم م ينىه از نابينا پيرمردى وقتى است ب يهى زيرا، بوده نابينا پيرمردى جابر ب انيم که ياب  مى قوت

 مى تى يقينا و گردد نمى باز السالم( على)عليهما بن حسين قبر زيارت بار يک با شود مى کربال در مواليش قبر

 جابر بين مالقاتى اگر بنابراين شود. مى مشر  شريف مزار آن زيارت به بارها و کن  مى اقامت کوفه يا کربال در

 .باش  داده رخ حسينى اربعين از پس روزهاى در باي  است گرفته السالم(صورت سجاد)عليه امام و

 بىر عطيه روايت که کن  مى تصريح تنها نه خود کتاب در طباطبائى قاضى شهي  استاد گذشت که گونه همان ى 3

 بىا جىابر مالقىات به روايت ادامه در اصلى نسخه در و است ش ه تقطيع آم ه المصطفى بشارة در چه آن اساس

 مطهىر سر روز همان در که است معتق  بلکه است، ش ه تصريح السالم( سي الشه اء)عليهم بيت اهل و سجاد امام

 .است گردي ه ملح  شريفشان هاى ب ن به سرها بقيه و حضرت آن
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 در ظاهراً بخشى آن در زيرا کرد، برداشت توان نمى را مطلبى چنين عطيه روايت ش ه تقطيع بخش مشاه ه با اما

 :است آم ه چنين ش ه حذ  المصطفى بشارت

 ناحيىة مىن طلىع ق  دسوا هذا جابر يا : فقلت الشام ناحية من طلع ق  بسواد وإذاً کذلک نحن فبينما : عطية قال

 لعلّنىا إلينىا فارجع سع  بن عمر اصحاب من کانوا فإن بخبره واتنا السواد هذا إلى انطل  : لعب ه جابر فقال الشام.

 بأسىرع کىان فما العب  فمضى : قال . تعالى اهلل لوجه حرّ السالم(فأنت العاب ين)عليه زين کان وإن ملجأ إلى نلجأ

 ق  السالم( العاب ين)عليه زين وآله(هذا عليه اهلل اهلل)صلى رسول حرم واستقبل قم برجا يا : يقول وهو رجع أن من

 السىالم(. العاب ين)عليىه زين من دنا أن إلى الرأس مکشو  االق ام فى حا يمشى جابر فقام واخواته بعماته جاء

 رجالنىا قتلىت واهلل ههنىا : جابر يا فقال وآله(. عليه اهلل اهلل)صلى رسول يابن نعم : فقال جابر؟ أنت : اإلمام فقال

 ما بر م ّتى گفت: عطيه 48;الم ينة طالبين کربالء من انفصلوا ثمّ خيامنا. وحرقت نساؤنا وسبيت لنا اطفا وذبحت

 اسىت. شى ه نمايىان شام طر  از سياهى جابر اى گفتم: ش . نمايان سياهى شام ناحيه از هنگام اين در گذشت،

 بىراى فوراً بود سع  بن عمر ياران از اگر بياور. خبر ما براى آن از و برو سياهى سوى به گفت: غالمش به جابر

 روانه غالم آن آزادى. خ ا راه در تو السالم(بود العاب ين)عليه زين اگر و گيرم. پناه پناهگاهى در تا بياور خبر ما

 زيىن ايىن بىرو. خى ا پيغمبر رمح استقبال به و برخيز جابر اى گفت: بازگشت سرعت به که نکشي  طولى و ش 

 هىاى گىام بىا و برخاست جابر آين . مى سو اين به خواهرانش و ها عمه همراه به که السالم(است العاب ين)عليه

 امىام شى . السىالم(نزديک العاب ين)عليىه زيىن بىه وقتى رفت امام استقبال به بود برهنه سرش که حالى در بلن 

 مىا مىردان اينجا سوگن  بخ ا جابر اى فرمود: امام س س خ ا. رسول فرزن  اى بله گفت: جابرى؟ تو آيا فرمود:

 کىربال سى س ش . کشي ه آتش به ما هاى خيمه و رفتن  اسارت به ما زنهاى ش ن ، ذبح کودکانمان و ش ن  کشته

 .کردن  ترک م ينه قص  به را

 :شويم مى نشان خاطر را نکته چن  فوق متن به توجه با اکنون

 کىه حىالى در آيىا ؟ است نکرده يادى هيچ مطهرش جسم به السالم( حسين)عليه امام سر الحاق از هعطي چرا.1

 باره در متع دى هاى نقل و ش  مى انجام خاصى تشريفات با مطهر ب ن به شريف رأس الحاق بايست مى قاع تاً

 اى اشىاره هىيچ و کرده فلتغ مسلله اين از واقعه، راوى عنوان به عطيه کرد تصور توان مى داشت مى وجود آن

 از او است ش ه باعث که است بوده ديگرى مسلله آن، از تر مهم آيا باش ؟! ننموده سي الشه اء مطهر سر به حتى
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 چرخانى ه ديىار و شىهر در روز چهل که السالم(( زهرا))عليها فاطمه فرزن  سر الحاق آيا باش ؟! کرده غفلت آن

 مسلله گردي  واقع يزي يان حصر و ح  بى هاى اهانت و ها مهرى بى وردم و داشت جاى ها نيزه نوک بر و ش 

 !است؟ س رده فراموشى به را آن يا کرده اغماض آن ذکر از عطيه که است بوده اهميتى بى و کوچک

 بىه را امام بيت اهل تا داد مى دستور يزي  باي  ش  مى تسليم السالم( سجاد)عليهما امام به حسين امام سر اگر2.

 موجود هاى نقل از يک هيچ در که حالى در شون ، م ينه عازم السالم( حسين)عليه سر دفن از پس و برن  ربالک

 .نيست خبرى دستورى چنين از

 کىاروان همىراه مىأموران ابت ا از ش  مى تحويل السالم( )عليه سجاد امام به السالم( حسين)عليه امام سر اگر 3.

 خىواهش بىه نيازى صورت آن در که کردن  مى انتخاب کربال مقص  به ابت ا را خود راه و بوده مطلع آن از اسرا

 .است نبوده کربال مقص  به م ينه مقص  از کاروان مسير تغيير خصوص در آنان از السالم( بيت)عليهم اهل

 معارض ضاًبع دارد حکايت کربال از غير جايى در السالم( )عليه حسين امام مطهر سر دفن از که فراوانى اقوال 4

 49بود. خواهن  اعتقاد اين براى خوبى هاى

 امام)عليىه مطهىر سر دفن خصوص در مختلف اقوال و ادله وجود به توجه با که است اين ما پرسش حال، هر به

 خىود کتاب در را اقوال آن از وبسيارى بوده واقف ها آن بر ايشان خود که اقوال آن تشتت و پراکن گى السالم(و

 هىا خ شىه وجىود بىا نيىز و 51است، داده اختصاص آن به را خود کتاب از صفحه پنجاه بر بالغ و است آورده

 پيکىر کنىار در السىالم( )عليه حسين امام مطهر سر دفن نظريه به نظران صاحب و علما از برخى که واشکاالتى

 در السالم( حسين)عليه امام سر که ش  معتق  جزم و اطمينان از ان ازه اين با توان مى چگونه ، ان  کرده مطهرش

 مسىلله يىک در اصىوال آيا ؟ ! است گردي ه ملح  مطهرش پيکر به السالم( )عليه سجاد امام توسط اربعين روز

 جىزم چنين به توان مى کنن  مى تصريح را امرى يک معارض ب ون و متواتر اخبار که مواقعى در جز به تاريخى

 !؟ يافت دست يقينى و

 محتمىل نتيجه دو به را ما عطيه روايت در شريفش ب ن به سي الشه اء مطهر سر الحاق نش ن اشاره که آن نتيجه

 امىام سىر دفىن و کىربال بىه اول اربعىين در اسرا کاروان رسي ن نتيجه، دو هر اساس بر و سازد، مى تر نزديک

 : برد مى سؤال زير به را مطهرش ب ن کنار در روز همان السالم(در حسين)عليه
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 امىام همىراه اربعىين روز در شىه ا سىرهاى ب ىذيريم بايى  باشى  صحيح عطيه روايت تقطيع اگر که نآ نخست،

 نمىوده شىرکت ها آن ت فين در جابر همراه به حتماً عطيه بود گونه اين اگر زيرا است، نبوده السالم( سجاد)عليه

 ;کرد مى نقل تفصيل با را مهم واقعه آن خود روايت ودر

 امىام بيىت اهىل پس ، است ن اشته اى ادامه و آم ه المصطفى بشارة در که است همان طيهع روايت که آن دوم،

 حسين مطهر قبر زيارت از پس حسينى اربعين در جابر و ان  نرسي ه کربال به اربعين روز السالم(در حسين)عليه

 کىربال بىه اربعىين روز درالسالم( سي الشه اء)عليه بازمان گان و است کرده عزيمت کوفه السالم(به على)عليه بن

 . اسىىت نىى اده رخ جىىابر و السىىالم( )عليىىه سىىجاد امىىام بىىين روز آن در مالقىىاتى هىىيچ و انىى  نرسىىي ه

 

 ايشىان است. لهو  کتاب در طاووس ابن سي  کربال به السالم( امام)عليهم بيت اهل عزيمت قائالن از ديگر يکى

 :نويس  مى

 علىى بنىا مُىرّ : لل ليل قالوا العراق إلى وبلغوا الشام من وعياله السالم( هالحسين)علي نساء رجع ولمّا : الراوى قال

 عىراق بىه بازگشىته شام از السالم( حسين)عليه فرزن ان و زنان هنگاميکه :گوي  مى راوى 51; کربالء... طري 

 .ببر کربال مسير از را ما گفتن : راهنما به رسي ن 

 الشه اء)عليه سي  بازمان گان رفتن زيرا بود، خواه  مشکل حال، هر در نيز طاووس ابن سي  جمله اين پذيرفتن

 بىين در يىا و داشتن ، را کربال به عزيمت قص  حرکت ابت اى از يا :است نبوده خارج حال دو از کربال السالم(به

 .نمودن  السالم( حسين)عليه مطهر مرق  زيارت قص  و کرده عوض را خود تصميم راه

 را کىربال و عىراق مسير ابت ا همان از داشتن  را کربال به عزيمت قص  ابت ا از آزادى، از پس رااس کاروان اگر اما

 و ببرنى . کىربال به را آنان تا نبود يزي  گماشتگان و راهنمايان از راه بين آنان درخواست به نيازى و گرفته پيش

 مسير صورت آن در بودن ، نکرده قص  را ربالک به عزيمت و بوده منوره م ينه به مراجعت آنان اوليه قص  اگر اما

 بىه تىا گذشىتن  نمىى عراق از هرگز و گرفته پيش در است عراق به شام مسير از غير راهى که را م ينه به شام

 بىه آنىان و کرده کج کربال سوى به را خود راه تا بخواهن  آنان السالم(از بيت)عليهم اهل عراق به رسي ن هنگام

 . آين  نايل السالم( سي الشه اء)عليه مطهر مرق  زيارت
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 )عليىه حسىين امىام بيت اهل رسي ن به قائالن ادله از يک هيچ به توان نمى تقريباً که شود مى مشاه ه بنابراين،

 خواهى  بىاقى ابهىام از اى هاله در چنان هم امر اين و کرد پي ا اى بايسته اعتماد اربعين روز در کربال به السالم(

 شىه اى اربعىين از پىس اما کربال به رسي ن کم دست يا بازگشت راه در کربال به امام بيت اهل رفتنن بلکه مان ،

 .است برخوردار بيشترى قوت از کربال

 نتيجه

 داشىت مسىتقيم ارتبىاط اربعين روز در کربال به اسرا کاروان رسي ن با که اساسى مطلب پنج بررسى به توجه با

 :بود خواه  اخذ قابل ذيل نتايج

 ابىن نامه ارسال براى که زمانى به توجه وبا نيست معلوم دقيقاً کوفه در اسرا کاروان بودن زن انى ميزان  .1

 25 از قبىل کوفىه از اسىرا خىروج که گفت تواننمى بود الزم يزي  از آن پاسخ دريافت و شام به زياد

 يزي  و زياد ابن بين اسرا مورد در تکليف کسب براى اى نامه شويم معتق  که آن مگر ، است بوده محرم

 حسىين)عليه امىام بازمانى گان ش ن زن انى م ت صورت آن در که است ب يهى . است نش ه ب ل و ردّ

 نظىر اظهار توان نمى کوفه در آنان توقف م ت مورد در حال، هر به . است بوده کوتاه کوفه در السالم(

 م ت به محم  آل اسراى بودن زن انى تاريخى شواه  به توجه با چه اگر نمود ارائه آورى يقين و دقي 

 ;است برخوردار بيشترى احتمال از هفته دو به نزديک

 مرسوم دليل به چنين هم و بودن، العبور صعب و کويرى دليل به الشام بادية مسير از اسرا کاروان انتقال  .2

 اثبىات قابىل و بوده نتفىم آن، بر م رکى و شاه  هيچ وجود ع م دليل به باألخره و آن از عبور نبودنِ

 منتقل شام به ى گذشت تفصيل به که گونه آن ى ميانه يا سلطانى مسير از را ها آن باي  رو اين از نيست،

 ;باشن  کرده

 متصىور و ممکىن هىا پيىک از تر سريع اسرا کاروان براى شام و کوفه بين فاصله پيمودن که جا آن از .3

 ;گرفت نظر در آن براى هفته دو ح ود زمانى باي  قاع تاً است، نبوده

 و يافىت، دست قطعى و قبول قابل نظرى به توان نمى شام در الشه اء سي  بيت اهل اقامت م ت براى  .4

 توان مى يقين به نزديک چه آن اما بود. نخواه  ميسر نيز شام از آنان خروج زمان تعيين دليل، همين به
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 از بىيش شىام در السالم( امام)عليه بيت اهل قامتا آن، از پس و اسارت زمان که است اين داشت باور

 ;است بوده روز ده يا هفت

 يعنىى ;نيسىت مشىخص چن ان يزي  بن  از آزادى از پس کربال به اسرا کاروان عزيمت قص  چگونگى .5

 داده تغيير را خود تصميم راه بين در يا ان  نموده کربال قص  شام از حرکت هنگام از آيا که نيست معلوم

 م يترانىه درياى کنار از که مستقيم راه از يا بازگشتن  م ينه سوى به ميانه راه يا سلطانى راه از ياآ ان ؟

 ؟گذرد مى

 کاروان رفتن مشهور قول اساس بر گرچه که نمود گيرى نتيجه چنين توان مى نهايى بن ى جمع يک در .6

 در آنىان رسىي ن امىا ن ارد، جودو آن انکار بر اصرارى و است پذيرفتنى بازگشت راه در کربال به اسرا

 مقالىه همىين در ها آن از برخى که وقراينى شواه  نيز و بسيار ابهامات به توجه با کربال به اربعين روز

 ;بود نخواه  قبول قابل چن ان آن تحق  بر اصرار نبوده ممکن ش  ذکر

 اربعىين روز در کىربال بىه ه(وآل عليه اهلل محم )صلى آل اسراى کاروان رسي ن اثبات که اين به توجه با .7

 ان ازه اين تا را محققان برخى باي  امرى چه پس نيست، پذير امکان تقريباً و داشته بسيارى مؤونه اول،

 اربعىين زيارت فضيلت اثبات براى آيا کنن ؟ تالش اثباتش براى و ب ذيرن  را آن که باش  ساخته مصمم

 اهىل اتفىاقى رسي ن آياباي  کن ؟! نمى السالم(کفايت هممعصومان)علي روايات السالم(، سي الشه ا)عليه

 اگىر حتىى رسى  مى نظر به شود؟! ضميمه آن به اربعين روز در کربال به السالم( سي الشه اء)عليه بيت

 از روايتىى در و نيسىت چنىين اين البته )که باشيم ن اشته اربعين زيارت استحباب و فضيلت بر روايتى

 بىه اسرا کاروان اتفاقى رسي ن 52است( ش ه دانسته مؤمن عاليم از اربعين رتزيا السالم(، معصوم)عليه

 .باش  زيارت آن فضيلت و استحباب وجه توان  نمى نيز اثبات فرض بر اربعين روز در کربال

الحم  وله اعلم واهلل  

 نامه کتاب

 دارالمعرفىه، بيىروت، اول، چىاپ ، غفّارى اکبر على تحقي  اله ى، بأعالم الورى إعالم حسن، بن فضل ابوعلى طبرسى، .4

 .ق 1399

 .ق 1413 ، دارالتعار  ، بيروت پنجم: چاپ ، الشيعة أعيان امين، محسن سي  .1
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 .ق 1413 ، االُسوه دار تهران: اول: چاپ به، محمّ هادى و بهادرى ابراهيم تحقي  ، اللجاج أهل على االحتجاج .3

 . ق 1419 ، رضى منشورات قم، اول: چاپ ، عامر عمعب المن تحقي  الطوال، األخبار ابوحنفيه، دينورى، .1

 المفي )ت بالشيخ المعرو  البغ ادى العکبرى النعمان محمّ بن محمّ بن عب اهلل أبو ، العباد على اهلل حجج معرفة فى اإلرشاد .5

 . هى 1413 ، االُولى الطبعة ، السالم( البيت)عليهم آل مؤسّسة : قم ، السالم( )عليهم البيت آل مؤسّسة : تحقي  ( هى 413

 )ت طىاووس بىابن المعرو  الحسنى الحلّى موسى بن علیّ القاسم أبو ، السنة فى مرّة يعمل فيما الحسنة باألعمال اإلقبال .6

 . هى 1414 ، االُولى الطبعة ، اإلسالمى اإلعالم مکتب : قم ، القيّومى جواد تحقي : ، ( هى 664

 ، ق( . هىى 461 )ت الطوسىیّ بالشىيخ المعرو  الحسن بن محمّ  جعفر أبو ، ة(المقنع شرح فى األحکام )تهذيب التهذيب .1

 . هى 1411 االُولى الطبعة ، دارالتعار  : بيروت

 . دارصادر : بيروت ، ( هى 231 )ت الواق ى کاتب سع  بن محمّ  ، الکبرى الطبقات .3

 بالعالّمىة المعىرو  الحلّىى المطهّر علیّ بن يوسف نب الحسن منصور أبى ال ين جمال ، اليوميّة المخاو  ل فع القويّة الع د .9

 . هى 1418 ، االُولى الطبعة ، المرعشى اهلل آية مکتبة : قم ، الرجائى مه ى السيّ  : تحقي  ، ( هى 726 )ت

 االُولىى الطبعىة ، األضىواء ردا : بيىروت شىيری، علىى : تحقي  (، هى 314 )ت الکوفیّ أعثم بن أحم  محمّ  أبو الفتوح، .41

 . هى1411

 ، الغفّىارى أکبىر على : تحقي  ، ( هى 329 ت) الرازى الکلينى إسحاق بن يعقوب بن محمّ  اإلسالم ثقة جعفر أبو الکافى، .44

 . هى 1389 ، الثانية الطبعة ، اإلسالمية دارالکتب : طهران

 شيرى على تحقي : ، ( هى 631 )ت راألثي بابن المعرو  الموصلیّ الشيبانیّ محمّ  بن علیّ الحسن أبو ، التاريخ فى الکامل .41

 . هى 1418 االُولى الطبعة ، العربیّ التراث إحياء دار : بيروت ،

 بىالکفعمى المعىرو  الهمى انى الحىارثى الى ين زيىن بىن إبراهيم ال ين تقى ، والزيارات والصلوات األدعية فى المصباح .43

 . الرضى منشورات : قم ، ( هى 915)ت

 تبريزيان فارس :تحقي  ، ( هى 664 )ت الحلّى سينىالح طاووس بن موسى بن علیّ القاسم أبو ، الطفو  قتلى فى اللهو  .41

 . هى 1414 ، االُولى الطبعة ، األسوة دار : طهران ،

 : بيىروت ، ( هىى 381 )ت الص وق بالشيخ المعرو  القمّى بابويه بن الحسين بن علیّ بن محمّ  جعفر أبو ، الص وق أمالى .45

 . هى 1411 ، الخامسة الطبعة ، ىاألعلم مؤسّسة

 ، ( هىى 1111 )ت المجلسىى محمّى تقى بىن بىاقر محمّ  ، (السالم األطهار)عليهم األئمّة أخبار ل رر الجامعة األنوار بحار .46

 . هى 1412 ، االُولى الطبعة ، التراث إحياء دار : بيروت ، التراث إحياء دار : تحقي 

 الفضىل أبىو محمّ  : تحقي  ، ( هى 5 )ق اإلمامى الطبریّ جرير بن محمّ  جعفر أبو ، ک(والملو االُمم )تاريخ الطبریّ تاريخ .41

 . المعار  دار : بيروت ، إبراهيم

 و فرهنى  وزارت تهىران: طباطبىايى، قاضىى علىى محم  السالم(، سي الشه اء)عليه حضرت اربعين اول باره در تحقي  .43

 . ش 1383 انتشارات، و چاپ ،سازمان اسالمى ارشاد

 االسالمية المعار  مؤسسه : قم الحائرى، الموسوى الحسنى المج ى طالب ابى بن المجالس،محم  زينة و المجالس تسلية .49

1418 . 
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 الرسالة مؤسّسة :بيروت ، األرنؤوط شُعيب : تحقي  ، ( هى 748 )ت الذهبیّ أحم  بن محمّ  عب اهلل أبو ، النبالء أعالم سير .11

 . هى 1414 العاشرة الطبعة ،

 السىيّ  : تحقيى  ، ( هىى 363 )ت المصىریّ محمّ  بن النعمان القاضى حنيفة أبو ، األطهار األئمّة فضائل فى األخبار شرح .14

 . هى 1412 ، االُولى الطبعة ، اإلسالمى النشر مؤسسة : قم ، الجاللى الحسينى محمّ 

 )ت العلىوى الطاووسىى أحمى  بىن الکريم عب  ينال  غياث ، السالم( علیّ)عليه المؤمنين أمير قبر تعيين فى الغرى فرحة .11

 . الرضى الشريف منشورات : قم ، ( هى 693

 النجىف ، التبريىزى األمينىى عب الحسىين : تحقي  ، ( هى 367 )ت قولويه بن محمّ  بن جعفر القاسم أبو ، الزيارات کامل .13

 . هى 1356 ، االُولى الطبعة ، المرتضوية المطبعة : األشر 
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 حسین محمد ها(ديدگاه )نقد عاشورا نهض  به شناختي هدف کردی روی

 پژوهنده

 دقي ، جستجوگر کي است، ش ه ارائه عاشورا نهضت پيرامون که گوناگونی هایدي گاه بررسی دنبال به چکي ه:

 اشىاره آنهىا اهم به مقاله ی نويسن ه که است شناختی غايت های ذهنيت خاطر به آنها از ای پاره که ياب  می در

 :ده می ارائه نق ی س س و توضيح ک ام هر مورد در نموده،

 برحسب امام که است آن بر دي گاه اين است. حکومت تشکيل ه   شود،می بحث آن از که موردی نخستين (1

 کسىب منظىوری چنىين تحق  اصلی شرط و نمود قيام آن اصلی م ار به ح  برگردان ن برای داشت که تکليفی

 .است حکومت به يابیدست و ق رت

 بىه امىر دينىی یوظيفىه برحسب و است داده انجام اصالحی حرکتی السالمعليه امام که معتق ن  هم کسانی  (2

 کىار نش ه، واقع مؤثر ليکن است، نموده قيام آن فساد و حکومت دستگاه فس  ابلمق در منکر، از نهی و معرو 

 .است گردي ه منتهی يارانش و امام قتل به

 یارائه برای خود ايثار مثابه به را ف ا که آن ج ي  تز همراه به ش ن، امت گناهان ف ای ق يمی بسيار دي گاه  (3

 .گىىرددمىىی بررسىىی و مطىىرح مقالىىه قسىىمت ايىىن در نمايىى ،مىىی معرفىىی مبىىارزه و قيىىام الگىىوی

 یدوبىاره دميى ن دينىی، غيىرت یروحيه نمودن بي ار انسانی، و الهی یخفته ظلمت به هایارزش احياگری (4

 رهگذر اين از که هايیآسيب به نسبت آين گان و خود یجامعه افراد نمودن حسّاس و خواهی شهادت یروحيه

 .گيردمی قرار بحث و بررسی مورد که است دي گاهی آخرين شود،می وارد اسالم بر

 و قيمتىی اشىياء و لبىاس نمىودن کىشپىيش يىا و خود، منسوبين دفن در آزوقه و سالح کردن همراه راستی به

 کىه ايىن و خى ايان بىه بخشىي ن خىود یويىژه شىکل اصىالً يا و خ ايان گاهپيش به لذيذ بسيار هایخوراکی

 اين جز آيا دهن ؟می معنا چه هاياينهمه است. خودشان خاص فرهن  با متناسب مختلف، هایملت هایافسانه

 کىه باشى  آرزويی منتهااليه در محبوبش و معبود دارد، دوست قومی هر و کس هر شناختی،روان دي  از که است

 ...من يار ش  خود ظن از هرکسی مولوی: قول به واقع در يعنی باش .می بستهدل ب ان خود

 گىروه هر زيرا فهمي . شناختیه   بخش در ويژه، به را هادي گاه اختال  راز توانمی بهتر فوق مطالب رکد با

 و بىوده پِيَش در خود عمری که نموده دريافت هاپيام محتوای از را همان شخصی، يا فکری، ینحله يا اجتماعی
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 به نمود. عم ی انحرا  به متهم چن ان را آنان تواننمی رو، اين از و است، بوده آلشاي ه تنها زيرا کشي ه، هارنج

 ايىن در ديى يم، عاشىورا قيام شناسیماهيت یزمينه در را هادي گاه اختال  نخست، بخش در کهچنان حال هر

 .مأثور دي گاه با س س و ش  خواهيم آشنا آن، شناختیغايت رويکردهای با بخش،

 شناختیه   ى ب

 محور دو پيرامون است، مطرح اباعب اللّه قيام درمورد که گوناگونی هایدي گاه گفتيم، بحث یمق مه در که چنان

 اول، مىورد هىایديى گاه از برخىی حسىينی. نهضىت هى   ديگىری و قيىام، ماهيىت يکی زن ،می دور عم ه

 بحث آن زا قسمت اين در آنچه باش .می مورد يک همان به ناظر فقط برخی و هست نيز دوم مورد یدربردارن ه

 :شودمی اشاره زير در آنها عم ه به که باش ،می شناختیه   هایدي گاه کرد، خواهيم

 (.غيره و دموکراسی گرا، )اقت ار حکومت تشکيل . 1

 اکثىر ديى گاه کنىون، تا اهللرحمهم مرتضی سي  زمان از که است ایعم ه دي گاه اسالمی، حکومت تشکيل ه  

 .است بوده ان يشمن ان

 قيىام مىورد در امىام، علىم پيرامىون شبهات از برخی به گويیپاسخ ضمن األنبياء، تنزيه کتاب در مرتضی، سي 

 :گوي می السالمعليه الحسين اباعب اللّه

 اقى ام مطالعىه، با امام وانگهی .باش  همراه مشقت با هرچن  برس ، خود ح  به توان می که داشت غالب ظن امام

 گونىاگون، هىاینامىه طىی رسىي ه، هایپيمان از کامل اطمينان که کرد حرکت کوفه، سمت به زمانی تنها و کرد

 امىام يىاران و ي يروانغلبه و قوت و يزي يان یسلطه ضعف داد،می نشان ظاهر آنچه بنابراين، .بود کرده حاصل

 1برود.... سمت ب ان که امام بر ش  تعيينی واجب لذا بود.

 اثبىات را آن آورده که داليلی با و نگاشته مطلب همين اثبات پی در را جاوي   شهي کتاب آبادی، نجف صالحی

 :نويس می کتاب اين از درجايی وی است. نموده

 زمامى اری فقىط کشىي ه، ستم خواهانع الت و ش ه عادی غير مملکت اوضاع که هنگام اين در بود شايسته آيا

 و عمىومی افکىار برابر در امام که اينجاست کن ؟... ودداریخ مسؤوليت قبول از پذيرفتن .می را علی بن حسين

 بىه گيىردمىی تصىميم و کن می بيشتر مسؤوليت احساس عزيز واسالم کريم قرآن برابر در و کافی نيروی وجود
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 پريشىان وضىع آن از را مسىلمانان و اسىالم نيرومنى ی، حکومت تشکيل با و ب ه  مثبت جواب مردم تقاضای

 2بخش . نجات

 را السىالمعليىه حسىين امىام قيام ه   ش ، اشاره شناسیماهيت بحث در که چنان نيز، بازرگان مه ی سمهن 

 :دان می اسالمی یجامعه داریزمام داریعه ه

 انبىوه کتبىی و شىفاهی دعىوت و اصىرار بنابه کوفه، قص  و کربال به مکه و م ينه از سي الشه ا حرکت و خروج

 3بود... آنان امور یاداره و زمام اری ش ن دارعه ه و اموی، فساد و ظلم از آنها اتنج برای کوفه، مردم و سران

 تشکيل ى مسلمان ان يشمن ان دي گاه عنوان به خود، دي گاه از معاصر، ان يشمن ان از م رسی تقی محم  اللّهآية

 :نويس می و کرده ياد ى اسالمی حکومت

 اسىالمی، حکومىت کىه آن چىه بود، کرده گيریه   زمين در را خ ا کمح یاقامه السالمعليه حسين امام قيام

 ايجاد يا اميه،بنی حکومت بر افکن ن لرزه خاطر به صرفا امام باش .می ايشان انقالب از متوقع نهايی ه   همان

 همان که بود وااليی ه   خاطر به امام ريزینقشه یهمه نکرد. خونش ريختن به اق ام جامعه ميان در انفجاری

 4است. زمين روی در الهی حکومت و حکم پايی بر

 دي گاه نق 

 زيرا دانست. السالمعليه امام ه   یهمه و تنها را آن تواننمی ليکن نيست. پنهان نظر از دي گاه، اين برجستگی

 و بىزرگ ياربسى امىر انبيا، ه   و است السالمعليه حسن امام برادرش، تا آدم از وارث السالمعليه حسين امام

 ايىن در گرايىی تحويل نوعی رس می نظر به بنابراين باش .می آن به نيل ابزار از يکی حکومت، که است جامعی

 .باش  دي گاه

 نجات و اصالح . 2

 از بسياری ه   جامعه، م يريت سيستم در تج ي نظرخواهی يا رفرميستی امروز اصطالح به يا اصالحی حرکت

 هر در آن چگونگی ليکن است. بوده اصالحی حرکت يک انبيا، نهضت حقيقت، در ت.اس بوده تاريخ هاینهضت

 بىه کىاری معمىوالً اصىالحی، هایحرکت در است. داشته تفاوت حکومتی، نوع هر با تقابل در و جامعه و زمان

 شىاه هم ایناعادالنه قوانين و هاضعف و نواقص و هانارسايی بلکه ن ارن . حاکم، شخص حتی و حکومت اصل

 هى   بىا جامعىه مصىلحان اسىت. آن گردانيى ن کامل و تغيير و جبران ه  ، و گرددبرمی نظام به که شودمی
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 .باشى  حکومىت و حکىم کىانون در فسىاد کىه زمىانی مگر کنن نمی قيام حکومت و حکم فرمان گيریدستبه

 لىم وانّىی» که: نموده بازمان گانش هب السالمعليه حسين امام که است وصيتی و پيام از برخاسته اصالح، دي گاه

 5«ج ّی امة فی االصالح لطلب خرجت انما و ظالما ال و مفس ا ال و البطرا و اشرا اخرج

 اوصيا و انبيا گوي می که است ]دي گاهی نويس :می خصوص اين در آمريکا( )مقيم العلوم بحر صادق محم  سي 

 و هىابردگىی از را انسان تا کنن ،می قيام منکر از نهی و عرو م به امر به تکليف براساس دينی مصلحان جميع و

 [.نگردمی دموکراسی دي  با نجات، از بع  به دي گاه اين برهانن . جور حکام هایستم

 شىهي  کىه ايىن به توجه با کرد،می خ احافظی بيتشاهل با که نخست هایلحظه همان از السالمعليه حسين امام

 از اسىالمی امت رهاسازی امام، زيربنايی ی]انگيزه ح يث همان [است نموده روشن را شقيام از ه   شود،می

 یعمى ه که است مصلحی آن امام، ان يش .نمی بازی جز چيزی به و شناس نمی را خود جز که است حاکمی شرّ

 خىود، یف اکارانىه اق ام اين با امام و کن ، زن گی عزت با تا است. ستم و خواهیبردگی از انسان نجات فکرش

 6ساخت. مال بر را هااموی گریويران و گریوحشی

 چىون: را آن ابعىاد و زن گی مظاهر جميع»که است ایپرتوسعه و شامل مفهوم يک دي گاه، اين در اصالح معنی

 بىر در را سياسىی و اقتصىادی اجتمىاعی، اوضىاع اصىالح اجتمىاعی، رفتار اصالح اراده، و عمل قلب، اصالح

 نيکوسىت یموعظىه بىا و حکمت نشر یوسيله به» آن اجرايی یشيوه فکری، طيف اين در همچنين «رد.گيمی

 7«ورزن می تأکي  آن بر السالمعليه معصومين احاديث و قرآن آيات کهچنان

 آنکىه نىه لىيکن دان ،می ه   را اسالمی حکومت گرچه يعنی رس .می دي گاهی چنين به نيز، م رسی اللّه آيت

 حضىرت قيىام بىا را السىالمعليه اباعب اللّه قيام ]ايشان بنشين . نهی و امر کرسی بر خود که باش  اين امام   ه

 بخشآزادی هایجنبش یهمه ه   بلکه امام، ه   تنها نه که گيردمی نتيجه و کن می مقايسه جهاتی از موسی

 [:نويس می ادامه در وی ت.اس هاطاغوت شر و زنجيرها و غل از انسان آزادی رسالتمن ،

 ]امام برس . آن خالل از نهی و امر منصب به يا و کن  حکم که آن برای نه ليکن کرد، پا بر نهضتی و انقالب امام،

 دسىت در آنجىا در را کنتىرل و ده  تشکيل مسلح گروه مکه، در بود، قادر ديگران و زبير عب اللّه مثل که اين با

 سوار مردم یگرده بر نخواست سالح نيروی به و جبر و سلطه به حال، اين با امام ليکن [نکرد. را کار اين بگيرد،
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 زيرا کرد، را کار اين حقيقت تبيين راه از بلکه کن . جذب خودش به نيرو، از استفاده با را مردم نخواست و شود،

 8داشت. اصالحی ه   و ماهيت يک امام، حرکت

 ديهگا  نقه

 و معرو  به امر و اصالح همان را خودش دي گاه امام زيرا است. حقی سخن و است شپذير مورد مسأله، اصل

 رهاسىازی آيى برمىی اظهىارات اين از برخی مفاد از آنچه ليکن نيست. شکی اين در و نموده بيان منکر از نهی

 تىا انى ،گرفتىه اشىتباه بوده، آنچه با را جوامع فعلی شرايط نويسن گان اين ظاهرا است. پيروزی از بع  حکومت

 آن یپسىن ي ه نهىج بىه را خىود قيام یب نه و متن السالمعليه حسين امام آيا نگيرن . خرده آنان بر روشنفکران

 داد؟؟ انجام امروز یپسن ي ه نهج به را آن غايت و روز،

 عنىوان بىه ايشان از ،آنان که است اين آي ،می بر رسي ه، السالمعليه حسين امام به که هايینامه محتوای از آنچه

 هىم وامىام کردنى ، دعوت بگيرد، دست به امت راسخ یاراده و ق رت بر اتکا با را ق رت زمام و بياي  که کسی

 هىم يعنی گوي ،می سخن اوست از که انتظاراتی و اسالمی امام يک شأن از خود، بيانات يا هاپاسخ از ایدرپاره

 9است. جامعه زمام اری و زعامت برای کوفه به امام آم ن هک است روشن مردم، برای هم و امام برای

 کفاره ى ف ا  .3

 امىت گنهکىاران بتوانى  قيامت روز تا ش  امت ف ای حسين امام گوي می که است، پسن یتوده و ق يمی دي گاه

 کن  شفاعت را ج ش

 کىه نظريه، اين در گوين .می السالمعليه عيسی حضرت برای مسيحيت در که است چيزی همان شبيه دي گاه اين

 ورزدمىی عشى  اسىالم امّىت بىه چىون و است محبت منبع السالمعليه حسين امام دارد، تصوفی عرفانی، منشأ

 گناهان یکفاره عنوان به و آنان نجات برای شودمی حاضر لذا و ببين  قيامت در را آنان کشي ن عذاب توان ،نمی

 .شود آنان قربانی امت،

 تریمترقی تفسير دينی، روشنفکران محافل در امروز ش ، ذکر باال در که ایشيوه به کفاره، و قربانی و ف ا دي گاه

 الگىو فى ا، از منظىور گوي می ف ا یش ه نظر تج ي  دي گاه است. گرفته خود به کارکردی یجنبه و است يافته

 حسىين امىام شى ن قربىانی و ف ا دي گاه ،بنابراين است. تاريخ طول در ظالمان برابر در مردمان قيام برای ش ن

 :باش می مطرح معنا دو به امت، برای السالمعليه
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 گرفىت را جى ش امت شفاعت امتياز خ اون  از مقابل، در و پذيرفت را شهادت السالمعليه حسين امام .1

 .نبرد جهنم به را آنان خ اون  تا

 امىام کىس آن و پاخيزد به بود الزم انسان ختاري در ناح  و ظلم برابر در قيام، برای عملی الگوی يک .2

 که کاری رو، اين از و شود. ف ا و قربانی جاودان، ه   اين راه در ش  حاضر که بود السالمعليه حسين

 .است طراوت با و زن ه انسانيت، و تاريخ یهميشه برای کرد حسين

 کىه سىلمهام حى يث چىون تاسى آن بىه مشىعر که است، رواياتی برخی از مستفاد اول، معنای به ف ا .3

 :گوي می

 بىه و ش  نازل جبرائيل آنگاه .بودن  دنبالش به حسين و حسن و ش  وارد برمن آلهوعليهاهللصلی پيامبر .4

 امّىا گىردد. مذبوح حسين و مسموم حسن که کرده حکم چنين فرزن  دو اين مورد در خ ا گفت پيامبر

 هم واگر بردارد. آنان از را سرنوشت اين خ ا کن دعا یخواهمی اگر .دارد مستجابی دعای پيامبری هر

 مىن گفت پيامبر .باش  قيامت روز در امتت کارانگنه برای ایذخيره دو، آن مصيبت تا بگذار خواهیمی

 11باشىى . قيامىىت روز امىىتم، گنهکىىاران در شىىفاعتی یذخيىىره دعىىايم کىىه پسىىن ممىىی را همىىان

 داد رخ عاشىورا یحادثه اصل در که تحريفی نويس :می مطهری مرتضی شهي  ف ا، از معنا اين مورد در

 کىارانمعصىيت کنى  بيمىه و باشى  کارانگناه سنگر و ب ه  را امت گناه یکفاره حسين امام که بود اين

 11را.

 :نويس می خصوص اين در مسيحی اعتقادات نفوذ مورد در شريعتی، علی دکتر    

 السىالمعليىه حسىين :گوي می است، مسيحيت بينش و صوفيانه روح تأثير تحت که ایعاميانه ینظريه

 را بيتاهل محبان و کن  «امت ف ای را خود» تا حکومت، با مبارزه برای نه کرده، قيام ش ن کشته برای

 بىه تبى يل قيامىت روز در را شىان «سىيلات» حتىی و نمايى  شفاعت قيامت در «کبائرن  مشغول» که

 ینظريىه همان شود، شهي  تشنهلب که است کرده عه  خ ا با ازل صبح و ذر عالم در و کن  «حسنات»

 و داد «ف يىه» را خونش يعنی کرد. بشريت ف ای را خود که مسيح، شهادت یفلسفه در است مسيحيت

 12«ببخش ... ان ،ش ه طرد بهشت از آدم یاوليه گناه از پس که را آدم هایبچه خ ا تا کرد قربانی
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 اديان همه شهيه السالمهعلي حسين

 کىردن تجربىی راسىتای در کىه اسىت مى رنی ديى گاه سنتی، دي گاه اين مقابل در ش ، اشاره کهچنان

 را دسىت اين از اعتقاداتی در کفاره، و ف ا یمسأله محسوس به معقول هایارزش تب يل و هامتافيزيک

 السىالمعليه حسين امام قيام یدرباره کتابی مسيحی، ینويسن ه بارا، آنطون کن .می من عقالنيت توجيه

 :گويى می قيام ماهيت از کوتاه، تحليل يک از بع  وی پردازد.می آن از ایزن ه تحليل به آن در و دارد

 کىه مکىانی هىر يعنی .است مستمری و جاوي  کيان دارای خود ماهيت در انقالب اين که بينيممی اينک

 شمشىير ضرباضىرب زمىانی و عصىر هر در تيغی ضرب هر و ربالست،ک پاخيزد، به آن در انقالبی يک

 انقىالب اين است. پاک هایخون همان استمرار در شود، ح  ف ای که خونی یقطره هر و عاشوراست

 کىه است پوچی عقي ه يا فساد ظلم، آن، هر حرارتش حفظ ضامن که است پرجوش و داغ طبعی دارای

 بسياری هایمليت در و گراي نمی سردی به هرگز که است انقالبی ،رو اين از و نماي  رخ زمان طول در

 السىالمعليه حسين پس آي .می در جوشش به ى است فشار و ظلم از پر که زمان اين در خصوص به ى

 خىاطر بىه حسىين، هاسىت.ملىت همىه بىه متعلى  ح  و است ح  پاس به ريخته، ناح  به خون آن

 نيىز حسىينی انقىالب اسىت. همگىی خىال  خى ا تا و نمود عظيم یف اکار آن به اق ام خ ا، خشنودی

 .است اللّهخل  یهمه به متعل  و ن ارد معينی فرد به اختصاص

 و «ابى ا التبرد المؤمنين قلوب فی حرارة الحسين لقتل ان» که کن می استناد مشهور نبوی ح يث به وی

 بىود اين جز اگر گوي می و نماي می مذهبی و فرقه هر در مؤمنان یهمه برای شموليت یاستفاده آن از

 :داردمىی اظهىار بلنى  پاراگرا  يک در س س نمود.می تصريح را آن اختصاص آلهوعليهاهللصلی پيامبر

 حسىين کىه نيسىت سىزاوار آيىا شىود، تعريىف چىارچوبی چنين در اباعب اللّه قيام ماهيت که مادامی

 13بناميم؟ انسانی هایاي ئولوژی و اديان یهمه و يهوديت مسيحيت، اسالم، شهي  را السالمعليه

 

 تاريخ در فهاکاري معلم السالمعليه حسين

 بىه مىا تمسىک نويسى :مىی م رسی اللّهآية دارد. وجود ایعقي ه چنين نيز معاصر ان يشمن ان ميان در

 کرد، عمل او که طورانهم صادقانه، که شرطی به اما ماست، رهايی و پيروزی ضامن السالمعليه حسين
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 داريىم آنچىه تمىام بىا پيروزی و پاداش داشتچشم ب ون ح ، راه در ف اکاری يعنی کنيم. عمل هم ما

 گيىریبىازپس و پيىروزی یان يشىه نىه کنيممی ياری را خ ا دين که باش  آن باي  ما برای مهم باش .

 هىاانسىان که[ گرفت باي  گونهب ين را مالسالعليه حسين امام از ف ا درس ]زيرا رفته... دست از حقوق

 در که را چيزی آن هر آن، يک در السالمعليه حسين امام ليکن کنن ،می ف ا را چيز يک فقط وقتی يک

 رمىز و سىاخت مجسىم را توحيى  حقيقی مفهوم السالمعليه حسين امام حقيقت، در داد. داشت اختيار

 راه ايىن در نيىز را برادرش فرزن ان و شيرخواره، طفل که یادرجه تا کرد آشکار را قربانی و ف اکاری

 اين ما سازد. ترنزديک خ ا به را او بتوان  که است چيزی هر دنبال به السالمعليه امام گويی کهداد،چنان

 کوچىک را آن و نهى می برادر ف ای کنار را خود ف ای که بگيريم السالمعليه ابوالفضل از باي  را درس

 :گوي می و شمردمی

 

 ونيدددتک ان الکنت ه ددبع و        هوني الحسين بعه من نفس يا

 بمانی( زن ه هنوز بخواهی حسين از بع  که نفس ای شو خوار)

 .اسىت ناچيز بسيار کنيممی تق يم چه هر که ب انيم تا کنيم عرضه السالمعليه اباعب اللّه بر را خودمان باي  نيز ما 

 دنبىال را او راه و شناسىن شنمی که آنان نه دهن  قرار مقت ا را او که است آنانی پيشوای المالسعليه حسين امام

 14کنن .نمی

 ديهگا  نقه

 .هسىىتن  نقىى  درخىىوری ج اگانىىه هرکىى ام اسىىت، متفىىاوت نىىوع دو از مرکىىب ديىى گاه، ايىىن چىىون

 در اسىت اعتقىادی واردات از کىه آن جىز نىاميممىی منفىی ف ای اصطالحا را آن ما که اول معنای به ف ا الف(

 یان ازه از بيش را السالمعليه حسين امام داراندوست و پيروان که معنا اين به است. تخ يری معنای یبردارن ه

 و نمايى مىی آنان، روی پيش در سراب و کاذب یآين ه نوعی درواقع و نماي می بينخوش کار عاقبت به نسبت

 اين به کشان می گناه در ش ن ورغوطه و هالکت یورطه به دارن  خواهی عافيت یروحيه ويژه به که را افرادی

  :که امي 

 نيست کاهيگنا  توکو  عفو پيش به     ولي گنا  بود ترفزون گرچه زکو 
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 :نويس می نظر اين نق  در شريعتی دکتر

 عىين در و کن ...می پوچ را او شهادت حسين، جاللت و عظمت حفظ با که است ایحيله ترينماهرانه نظريه اين

 الهىی مشىيت بىه کىه خود، انتخاب و اراده به نه هم آنها چون کن ،می تبرئه هم را حسين یکشن ه جالدان حال

 15ان .بوده خ اون  یاراده اجرای آلت و ان ش ه انتخاب الست روز همان از کار اين برای

 کىردن تجربىی خطىر همىان کىهآن جىز است. ایپسن ي ه و معقول ینظريه جهت هر از دوم، معنای به ف ا ب(

 از شى ن دور بىه کىه بىود مواظىب بايى  يعنىی دارد، همىراه بىه دينی مسائل ساير در را متافيزيکی هایارزش

 .نيانجام  خواهیمعنويت

 (دينی هایارزش ى خواهیشهادت )روحيه احياگری .5

 قيىام احياگری ه   با السالمعليه حسين امام گوي می هک دين، به متعه انهنسبت و من انهرسالت است دي گاهی

 و خى ا ديىن خىواری برابر در مؤمن، شخص که دان می راسخی دينی غيرت را حرکت یانگيزه نظريه، اين کرد.

 ديىن، یفروکشىي ه معىالم احيای راه در و آي می خشم به خ ا خاطر به و کن می احساس خويش، در مؤمنان،

 زنى گان اجسىاد بىه مؤمنانه یروحيه بازگرداني ن صرفا او ه   کن .می ف ا دارد اختيار در را آنچه هر و خود

 :گويىى مىىی سىرهقىى س خمينىی امىىام شناسىىن .نمىی آن یثمىىره و ماديىت جىىز ارزشىىی کىه اسىىت ایدنيىازده

 بىا عروبىت، و گرايىی ملىی احيای یحسابش ه هایبرنامه و جاهليت یتفاله هایکجروی با رفتمی که مکتبی

 بسىازد شاهنشاهی رژيم يک اسالمی ع ل حکومت از و شود نابود و محو 16«نزل الوحی و جاء الخبر» شعار

 خانى ان در و تغذيىه الهىی، وحی یعصاره از که عظيمی شخصيت ناگهان که کشان ، انزوا به را وحی و اسالم و

 قيىام بىود شى ه بزرگ طاهره، یص يقه مندا در و تربيت، مرتضی علی اوصيا، سي  و مصطفی محم  رسل، سي 

 17«آورد... وجود به را بزرگی یواقعه خود الهی نهضت و نظير بی ف اکاری با و کرد

 هىایارزش یهمه گرچه است، ش ه گوشزد بارها خودشان بيان در که السالمعليه حسين امام یاحياگرانه ه  

  بينيم:می تأکي  مورد ميانه آن در بيشتر را مهم فراز دو ليکن گيرد،می نشانه را گردگرفته و نشسته خاک به

 .خواهیشهادت یروحيه و دينی، غيرت

 آنىان گىوش بىه را آلىهوعليىهاهللصىلی پيىامبر ح يث و خوان می خطبه حر س اه برابر در السالمعليه امام الف(

 خ ا با خود پيمان و داردنمی نگه را لهیا هایحرمت حريم که ببين  را ایستمکاره سلطان که هر» که: رسان می

 توزانىهکينىه و آلىودگناه یشيوه به خ ا بن گان ميان در و زن ،می پا پشت اللّه رسول سنت به و نه می پا زير را
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 برابىرش در گفتىار و عمىل بىا و نيايى  غيىرت به بين می چنين را او که حال اين با شخص اين و کن ،می عمل

 راه بىين منازل از ديگر يکی در امام و «کن  داخل آن ورودی درگاه در هم را اين که است ح   اخ بر برنخيزد،

 :گفت چنين و کرد خود ياران به رو حسم( )ذی

 حى  یطريقىه بر مؤمن تا شود،نمی گرفته جلو آن از باطل و شودنمی عمل ب ان ح  که بيني نمی مگر هال »...

 جىز را گىانپيشىهسىتم با زن گی و شهادت، جز را مرگ من حال، اين در تکن ،رغب پروردگارش لقاء در بتوان 

 18بينم.نمی هالکت

 یمسىأله کىه شىودمىی يىادآور خىود، «الحسين انصار» کتاب یمق مه در ال ين شمس مه ی محم  استاد ب(

 و نىور کىه بىود فتهفراگر را آنان فکری جو و بود رايج صحابه ميان در چنانآن اسالم، ص ر در خواهیشهادت

 امىام و بىود داده خىواهیعافيىت به را خود جای و گردي ه تضعيف حسين، امام زمان در روحيه اين ليکن هوا.

 خىود کتىاب نگاشتن از ه   ايشان حتی برگردان . امت به دوباره، را، روحيه آن خود قيام با تا خواست حسين

 درک و گيىریروحيىه هى  ، که کن ،می ذکر يارانش و بيتاهل و حسين امام مصائب و وقايع بازگوکردن نه را،

 السالمعليه حسين امام ياران دليل. همين به ايشان است. آنان رفتار و احوال ذکر یوسيله به طلبیشهادت فضای

 ایحيىهرو چنين زيرا دان .می افضل اميرالمؤمنين و اللّهرسول شهي  ياران از ان ،رسي ه شهادت به کربال در که را

 .نادر و کمياب زمان اين در که حالی در است، بوده گسترده و رايج زمان آن در

 و هىاملىت در زنى ه شىهي ان افىزايش و هاجنبش و هاحرکت در طلبیشهادت روح انتشار و رواج ميان ايشان

 ملتىی ميىان در افىراد گونىه ايىن که ميزانی هر به يعنی بين .می مستقيم ایرابطه ها،ه   تحق  و قيام بر ق رت

 :گويى مىی خىود سىخنان از فىرازی در وی بىود. خواهى  بيشىتر قيىام اهى ا  تحقى  و قى رت باشن ، بيشتر

 نخواهى  را آن توان هرگز و کن  پاره را مان گیعقب و بن گی زنجيرهای که بود نخواه  قادر هرگز اسالمی امت

 جوانىب تمىام و ان يشه و عقل و فکر در کهآن مگر ،ياب  باز جهان در را خود سياست و تم ن دوران که داشت

 19سازن . بارور است زن ه شهي ان یزاين ه که را شهادت روح خود زن گانی

 از حسىين امام» بينيم.می روشنی به را زبير( عب اللّه و حسين )امام نهضت و قيام نوع دو تمايز که است چنين و

 محافظىت سى ر را کعبىه یخانه زبير عب اللّه امّا بمان ، محفوظ هکعب یخانه حرمت تا ساخت، س ری خود خون

 21داد. قرار يزي  س اه با مبارزه در خود
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 ديهگا  نقه

 خود اولويت به بارها امام که حالی در افکن .نمی نظر حکومت به خود جامعيت و بينینازک یهمه با دي گاه اين

 طىايی حکىم بن طرماح پاسخ در و است ورزي ه تأکي  المیاس یجامعه زمام اری و حکومت یبهمسأله نسبت

 :گفت

 سىر از را آنىان شر خ ا اگر پس کنم، خلف را آن طرفهيک خواهمنمی که است گاهیوع ه قوم اين و من ميان»

 آن از کىه باشى  چيىزی همىان اگىر لىيکن فرموده، انعام ما بر هميشه که بود خواه  چيزی همان که کن  دفع ما

 21«.اللّه شاء ان بود خواه  شهادت و فوز )مرگ( ست.ني گريزی

 فىوز آن ديگىر طىر  و اسىت جامعىه زعامت و مان ن زن ه ، السالمعليه حسين امام نظر از قضيه طر يک که

 .خ ا راه در شهادت

 مختار ديهگا 

 شناختی ابت ا است زمال آوريم، دست به حسينی نهضت و قيام با رابطه در تریمطملن دي گاه بتوانيم که آن برای

 مىا شى . اشىاره بى ان هىم ايىن از پيش که چنان کنيم. پي ا السالمعليه امام شخصيت از اجمالی و کلی چن  هر

 بىرادر تىا آنجا از و بزرگوارش ج  تا آدم از انبيا حرکت و جريان یادامه در السالمعليه حسين امام که دانيممی

 و دهى مىی معنا قاموس، همان در ايشان سنّت از نمودی هر روی اين از و قراردارد السالمعليه حسن امام خود

 باي  را حسينی نهضت یريشه و اصل بنابراين نيست. گمراهی جز چيزی ديگر، قواميس در آن معنای کردن پي ا

 يانیجر و خط چنان راستای در که چن  هر السالمعليه حسين امام اما کرد. شناسیماهيت و جستجو بوته آن در

 شىارع انبيىاء خود همچون توان نمی است، برخوردار آن از که اوصيا، خاص واليی موقعيت دليل به ليکن است،

 جى ی خطر مواقع در و تشريح و تبيين م افعه، پاس اری، که است جانشينی مسؤوليت دارای جهت اين از باش .

 پىس باشى .مىی هى   کامىل تحق  تا آن پای در فشانیجان و احياگری رودمی نابودی روبه شريعت اصل که

 :که شودمی آن نتيجه،

 .اسىت دينىی غيرت براساس دين، ارکان یاقامه و حال همه در الهی یوظيفه به قيام اباعب اللّه قيام ماهيت الف(

 .باش می ى مابلغ بلغ ولو ى دينی هایارزش احيای آن از ه   ب(
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 حسىين امىام ه فمن  زن گی یسرلوحه در الهی هایارزش احيای هک داد توضيح چنين توانمی ديگر عبارت به

 :است يافته نمود شکل، دو در که است، السالمعليه

 بىىه دعىىوت و منکىىر از نهىىی و معىىرو  بىىه امىىر قالىىب در خىى ا ديىىن پاسىى اری و تبيىىين .1

 .واقعه هر در مقتضی شکل به و خود شريف عمر طول در خ ا سوی

 :ياب  نمود صورت چن  در است ممکن که ظلم، بر شوري ن و ظالم اطاعت یربقه از خروج .2

 .ق رت تصاحب منظور به حکومت، دستگاه بر شورش .1-2

 .اصالحی منويات و ح  برابر در تسليم منظور به حکومت، نهادن فشار تحت .2-2

 بنىابراين، آن. هایخواسته برابر در نياوردن سرفرو و حکومت از وارده فشارهای مقابل در ايستادگی .3-2

 خىود تىوان یهمىه از بايى  آن حفىظ برای که هاستارزش است، مهم السالمعليه حسين امام نظر از آنچه

 حفىظ هاارزش ض  با تواننمی را هاارزش زيرا بياي . پيش که طوری هر و شکل هر به نه امّا نمود. استفاده

 .نمود

 راه ايىن در فرصىتی هىر از بينىيممىی لذا و است بودن دينی ارزش السالمعليه امام برای مطلوبيت شاخص

 حسىين امىام دانسىت.مىی نامردی را آن چون نکشت. هانی یخانه در را زيادابن )مسلم، شود.نمی استفاده

 امىام،) کنن نمی استقبال نيز امکاناتی يا نيرو هر از و 22داد آب حر تشنه س اه به قادسيه، در هم السالمعليه

 اس بنی به را حبيب کربال در ننمود. استفاده «اجاء» در ساکن نيز و مکه اطرا  قبايل از د،نکر معرکه را مکه

 يىا شبيخون )همچون برن نمی کار به پيروزی در تعجيل برای را فنی هر و و...( نماي  جذب نيرو تا فرستاد،

 ديگىر طىر  از هىا(.امثال و کعبىه سى رقراردادن و جنى  آغازگری و خود الجشیسوق موقعيت از استفاده

 بىه که ایوع ه بر خود ليکن است، دانسته را کوفيان عه شکنی و مکارّی که اين با السالمعليه امام بينيممی

 .کن می تأکي  خود عه  خلف از پرهيز و داده کوفيان
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 نتيجه

 نگارش به السالمعليه الحسين اباعب اللّه نهضت و قيام از که هايیبرداشت پيرامون هابررسی مجموع از آنچه

 :انى آورده پ ي  را هايیدي گاه و گرفته انجام زاويه دو از هابرداشت اين که است آن شود،می دريافت آم ه،

 .شناختیماهيت الف(

 .شناختیغايت ب(

 هر دارد. محض مادی یجوهره بعضا که است متفاوتی هایدي گاه یبردارن ه در نيز هازاويه اين از هرک ام

 :کنيممی اشاره هرک ام از فهرستی به اکنون دارد. نيز الهی یصبغه که چن 

 انفجاری قيام .1أ/

 (انتقامی ى )ساده قومی عصبيت دو برخورد .2أ/

 ق رت سياسی حرکت .3أ/

 مشيت ى الهی قضای .4أ/

 دموکراسی .5أ/

 (دموکراسی ى )اقت ارگرا حکومت تشکيل .1ب/

 نجات و اصالح .2ب/

 (منفی ف ای ى مثبت )ف ای امّت گناهان ف ای .3ب/

 (دينی هایارزش ى طلبیشهادت ی)روحيه احياگری .4ب/

 هانوشتپي

 .25-6 صص ق، 1284 سنگی، چاپ تهران، االعلمی، منشورات اسرارالشهادة، دربن ی، مالآقا .1

 .41 ص جاوي ، شهي  آبادی، نجف صالحی .2

 .43 ص ،1377 رسا فرهنگی خ مات یمؤسسه اءانبي بعثت ه   خ ا و آخرت بازرگان، مه ی مهن س .3

 ص ه، 1414 طهىران، م رسىی، انتشارات نجاة، سفينة و ه ی مصباح الحسين، االمام الم رسی، تقی محم  السي  اللّهآية .4

169. 

 الحسىين، مقتىل ؛49 ص .1362 بى ر، انتشىارات علىوی، علىی یترجمىه حسىين، قيىام القزوينی، الحسينی عب الکريم .5

 .88 ص ،1 ج ق، ص 1367 نجف الزهراء، مطبعة ی،الخوارزم

 .الطف واقعة مأساة یمقاله ،15 ص ،11 شماره الغری، یماهنامه .6
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 .13 ص الحسينی، احم  سي  از البيت... اهل امر احياء یمقاله همان، .7

 .46 ص ،1414 تهران م رسی، انتشارات نجاة، سفينة و ه ی مصباح الحسين، االمام م رسی، تقی محم  سي  .8

 و لقسىط بىا اآلخىذ و بالکتاب االالعامل ماالمام فلعمری» نويس :می کوفه اهل به اینامه ذيل در السالمعليه حسين امام .9

 .561 ص ،1418 پروت، ط ،4 ج طبری، تاريخ «والسّالم .اللّه ذات علی نفسه الحابس و بالح  ال ائن

 .117 ص اسرارالشهادة، دربن ی، مالآقا .11

 .618 ص ،3/1378 چ ص را. انتشارات حسينی، یحماسه (17) مطهری  شهي آثار مجموعه .11

 .188 ص ،(7/1378 چ قلم، انتشارات (،19) آثار )مجموعه آدم وارث حسين شريعتی، علی دکتر .12

 .29-77 صص همان، الحسين، االمام الم رسی، تقی محم  السي  اللّه آية .13

 .188 ص همان، آدم، وارث حسين شريعتی، علی دکتر .14

 آن بىه يزيى  و زياد ابن که زبعری بن عب اللّه به متعل  ابياتی از ایپاره نزل: وحی ال و خبرجاء فال بالملک هاشم تلعب .15

 .جستن  تمثل

 .219 ص ،1375 خمينی امام آثار نشر و تنظيم یمؤسسه يازدهم، دفتر ى تبيان .16

 .(1418 بيروت ى للمطبوعات االعلمی )منشورات ،615 ص ،4 ج طبری، تاريخ .17

 ،1416 آفىاق نشىر اجىاقی، هوشن  یترجمه الحسين( انصار ی)ترجمه کربال شهي ان ال ين، شمس مه ی محم  الشيخ .18

 .15-18 ص

 .198 ص ،1377 اطالعات انتشارات عاشورا، انقالب مهاجرانی، عطاءاللّه سي  .19

 .194 ص ،2536 علمی، مطبوعاتی یموسسه الشه اء، عليسي  بن حسين ى پنجم معصوم فاضل، جواد .21

 .82 ص ق، ه 1398 قم، یعلميه خانهچاپ غفاری، حسن تعلي  مخنف ابی مقتل .21
 

 38 شماره - 1381 اسفن  و بهمن « حوزه ان يشه
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          1کوفه شناسي مردم
 

 در تىاليف سىهم بيشىترين متمادی قرون طی که است موضوعی عاشورا دردناک و عظيم واقعه گفت بتوان شاي 

 .است کرده خود آن از را مسلمانان ميان در کهبل و شيعه ميان

 واقعىه زمىان در اسىالم دنيىای اجتماعی اوضاع بررسی به تاليفات و آثار اين از ناچيزی بخش ميان، اين در اما

 انگيىزه و علىل بيشتر شناخت به توان  می بررسی اين که حالی در .است پرداخته خصوصا، کوفه شهر و عموما،

 .نماي  شايانی کمک آن ظاهری موفقيت ع م داليل نيز و السالم عليه حسين امام قيام های

 و کوفىه جمعيىت بررسىی بىه گفتىار سه طی که کوفه شناسی مردم جهت در است ناچيزی تالش حاضر نوشته

 حسىين امىام نهضىت شروع زمان در کوفه بر حاکم اقتصادی نظام و کوفه جامعه اداره نظام آن، بر حاکم شرايط

 نهضىت در بحث مورد مساله تاثير مق ار به که است نموده سعی مورد هر در و پرداخته آن از قبل و مالسال عليه

 .بکن  ای اشاره آن کردن متوقف يا و پيشبرد و

 .گردد بزرگوار شهي  آن ملکوتی درگاه مقبول که امي  آن به

 

 آن بر حاکم شرايط و کوفه جمعيت اول: گفتار

 نهضت زمان در کوفه جمعيت .1

 

 يىک برپىايی منظور به وقاص، ابی سع بن دست به و دوم خليفه وسيله به هجری هف ه سال در کوفه شهر نيانب

 (1) شى . ريىزی پی ايران کشور داخل در اسالمی فتوحات بيشتر چه هر پيگيری برای نظامی پادگان و معسکر

 خىود در را مقاتل و جنگجو عيتجم تمام که باش  مساحتی چنان دارای شهر اين مسج  که بود داده دستور عمر

 (2) بىود. دارا را جمعيىت نفىر هىزار چهىل گنجىايش شى ، ريزی پی دستور اين طب  که مسج ی و ده  جای

 

 بىا کىه است داشته سرباز هزار چهل ح ود تاسيس، آغاز در کوفه که کنيم گيری نتيجه چنين توانيم می بنابراين

 ح ود در جمعيتی به توانيم می ان ، داشته همراه نيز را خود فرزن  و زن سربازان، اين از بسياری که اين به توجه

 .رس  می نظر به معقولی رقم که کنيم پي ا دست تاسيس، زمان در نفر ص هزار

 

                                                            
 نعمت اهلل صفری فروشانی 1.
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 )ماة هزار ص  ع د از آن در که عمر از عبارتی نقل از پس هجری ودو بيست سال حوادث بيان هنگام به طبری

 :نويس  می است ردهک ياد مع ود ذکر ب ون الف(

 صى هزار گنجىايش برای تاسيس آغاز در کوفه شهر (3) ;« مقاتل الف ماة علی اختطت حين الکوفة واختطت»

 .ش  ريزی پی جنگجو

 ايىن کىه ب انيم نفر هزار دويست از بيش رقمی زمان آن در را کوفه جمعيت باي  ب ذيريم را گيری نتيجه اين اگر

 .است ناسازگار نيز زمان آن در مسج  وسعت اب بودن، ذهن از دور بر عالوه

 بىا تىا جنگجىو، و مقاتىل نىه نماييم فرض «نفر» را عمر کالم در «هزار ص » مع ود که است آن صحيحتر پس

 .گردد منطب  تاريخی واقعيت

 نيکويی اقتصادی وضعيت و ايران به قرب و فرات به نزديکی و خوش هوای و آب علت به تاسيس از پس کوفه

 مختلىف گروههای و اقوام مهاجرت سيل پذيرای بود، نموده کسب ش ه فتح سرزمينهای خراج و غنايم راه زا که

 کىه هجىری وشىش سىی سىال در خصىوص به مهاجرتها اين گردي . روز آن اسالمی وسيع مملکت سرتاسر از

 ای گونه به گرفت خود به بيشتری ش ت دادن  قرار اسالمی کشور پايتخت را شهر اين السالم عليه علی حضرت

 نفىر هىزار 65 بر بالغ هجری( 37 )سال صفين جن  در را السالم عليه حضرت آن کوفی س اهيان تع اد تنها که

 بىه توان می راحتی به ان ، نکرده شرکت جن  در که افرادی نيز و آنان خانواده احتساب با که (4) ان  کرده ذکر

 لشىکريان شىمار مىورد در را « مسىعودی» گزارش که است لیحا در اين تازه يافت. دست نفر هزار 151 رقم

 (5) ايىىم. گرفتىىه ناديىى ه نفىىری هىىزار 121 يىىا نفىىر هىىزار 91 سىى اه بىىر مبنىىی صىىفين جنىى  آن در حضىىرت

 اين به اعتراض عنوان به السالم عليه امام ياران از بعضی هجری، 41 سال در السالم عليه حسن امام صلح از بع 

 (6) آورنىىى . مىىىی ميىىىان بىىىه کوفىىىه اهىىىل هزارنفىىىری 111 سىىى اه وجىىىود از سىىىخن عمىىىل

 علی شيعيان فراوانی به توجه با ش ، کوفه امارت دار عه ه معاويه طر  از « ابيه زيادبن» که هجری 51 سال از

 شى ه گفتىه زد، ديگر نقاط و خراسان و شام به کوفه از انسانی نيروی عظيم انتقال به دست کوفه در السالم عليه

 (7) نمىىىىىىود. منتقىىىىىىل خراسىىىىىىان بىىىىىىه را نفىىىىىىر هىىىىىىزار 51 تنهىىىىىىا او کىىىىىىه اسىىىىىىت

 خىانواده نفىر هزار 81 و جنگجو هزار 61 شامل که کرد پي ا تقليل نفر هزار 141 به کوفه جمعيت موقع اين در

 انى ازه بىه را آن نمىود، کوفىه مسج  گسترش به اق ام که هنگامی «زياد» که ای گونه به (8) ش ، می آنان های

 (9) داد. وسعت نفر رهزا 61 گنجايش

 از سىخن السىالم عليىه حسين امام به نامه نوشتن با کوفيان از بعضی معاويه، مرگ از بع  و هجری 61 سال در

 اغىراق کوفيىان آمادگی به نسبت گرچه سخن اين که (11) آوردن  ميان به خ مت به آماده نفری هزار ص  س اه

 .دهى  نشىان را السىالم عليىه حسىين امىام نهضىت مىانز در کوفىه جمعيىت تعى اد توانى  مىی اما است آميز
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 :اسىت زيىر قىرار بىه گرفىت السىالم عليىه حسىين امىام نهضىت در فىوق مطالىب از تىوان مىی کىه نتايجی

 به آن نسبت اما نماي ، می بزرگ بسيار گرچه (11) السالم عليه حسين امام به خطاب نامه هزار 12 رقم ذکر (1

 گروههىايی يىا و نفىر چنى  سوی از ها نامه اين از بعضی که ب ذيريم چن  ره است، کمتر نصف از کوفه جمعيت

 کوفه به را مسلم بيشتر آگاهی کسب برای و نکرده اکتفا ب ان السالم، عليه حسين امام بنابراين .باش  ش ه نگاشته

 .فرماي  می گسيل

 امىام بىه منسىوب حى يثی در اما (12) ان  نوشته نفر هزار 41 تا هزار 12 از را مسلم با کنن گان بيعت تع اد (2

 .(13) است ش ه ياد کنن ه بيعت هزار 21 تع اد از السالم باقرعليه

 نتيجىه ايىن بىا بتوانيم شاي  که يابيم می دست کوفه مقاتلين پنجم يک ح ود تع ادی به ب ذيريم، را رقم اين اگر

 .برسيم مسلم سوی از ج ی اق ام ع م برای توجيهی به گيری

 حتىی و طىر  بىی عناصىر از بسياری حکومت، تشکيل و مسلم ج ی اق ام صورت در که است رواضحپ البته

 .پيوستن  می نوپا حکومت اين به نيز مخالف،

 اشىاره آن بىه السالم عليه صادق امام از روايتی در که سع  عمربن لشکر نفری هزار 31 رقم رس  می نظر به (3

 نصىف بىه هنىوز رقىم ايىن البتىه و ;است معقول رقمی زياد، ابن امع نفير به توجه با بخصوص (14) است ش ه

 (15) ان ، کرده ذکر نفر هزار61 را آن که نيز مختار س اهيان کثرت جا اين از و است نرسي ه کوفه مقاتل جمعيت

 .نبودن  سع  عمربن لشکر جزو کربال در که دادن  می تشکيل افرادی را او س اهيان زيرا است، توجيه قابل

 

 کوفه جمعيت ترکيب .2

 :نماييم می بررسی عقي تی و نژادی بع  دو از را کوفه جمعيت ترکيب

 :جمعيت نژادي ترکيب الف:

 

 :نمود تقسيم غيرعرب و عرب بخش دو به را کوفه جمعيت توان می کلی طور به

 جزيىره شىبه از ايىران، در اسالمی فتوحات آغاز با که دادن  می تشکيل قبايلی را کوفه ساکن عربهای از بخشی

 بصىره و کوفه در فتوحات پايان از پس سرانجام و کردن  کوچ عراق سمت به جن  در شرکت قص  به عربستان

 .گزي ن  مسکن

 آنهىا بىه اصىطالح در کىه بودن  ع نانی و قحطانی تيره دو از دادن  می تشکيل را کوفه اوليه هسته که عربها اين

 بىه خانىه هزار 12 کوفه، تاسيس آغاز در ش ه ساخته خانه هزار بيست از ش . می اطالق ها نزاری و ها يمانی

 .(16) يافت اختصاص ها نزاری به خانه هزار 8 و ها يمانی
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 گىذاری سىرمايه معاويىه لىذا و داشتن  السالم عليهم بيت اهل خان ان به نسبت بيشتری عالقه ها يمانی ابت ا در

 .(17) کرد يکترنزد خود به را آنها و نمود آنها روی بيشتری

 سىکونت عىراق در اسىالم از قبىل کىه دادن  می تشکيل « تغلب بنی» همچون قبايلی را عربها از ديگری بخش

 آنهىا و پيوستن  مسلمانان به قبايل اين اسالمی فتوحات آغاز از پس بودن . جن  در ايرانيان با پيوسته و گزي ه

 (18)گزي نى  سىکنا اسىالمی، ش ه تاسيس تازه شهرهای در آنها از بخشی س س و نمودن  ياری فتوحات در را

 (19) دادنى .مىی تشىکيل نبطيهىا و هىا سىريانی مىوالی، همچىون بزرگىی گروههای را کوفه عرب غير عناصر

 نظر از و پذيرفتن  می را آنها «والء» اصطالح به و بستن  می پيمان عرب مختلف قبايل با که بودن  کسانی موالی

 .آم ن  می شمار به قبيله آن دافرا همانن  حقوقی

 اطىالق آنهىا همه به عربها که باشن  ... ترکها، ها، رومی ها، ايرانی مانن  مختلف نژادهای از بود ممکن موالی اين

 .نمودن  می «عجم» لفظ

 کىه بىود عىامی اسم «حمراء» دادن  می تشکيل « ديلم حمراء» عنوان با ايرانيانی را کوفه موالی گروه بزرگترين

 به که گرفت برمی در را ايرانيان نفری چهارهزار س اه يک گروه اين .نمودن  می استعمال ايرانيان به نسبت عربها

 همکىاری پيمىان او بىا و پيوستن  وقاص ابی سع بن رهبری تحت اسالم س اه به « ديلم» نام به شخصی رهبری

 .(21) بستن 

 از بعضىی در (21) نمودنى . اداره را کوفىه صنايع و ها رفهح از بسياری و ش ن  ساکن کوفه در بع ها گروه اين

 (22) است. ش ه ذکر نفر هزار 21 ح ود هجری، 66 سال در يعنی مختار، زمان در موالی اين تع اد ها نوشته

 بىين پىنج بىه يىک نسبت سال چن  از پس که طوری به ;بود عربها از بيشتر بسيار کوفه در موالی جمعيت رش 

 کوفىه از را آنهىا انتقال دستور «زياد» به و ش  بيم در فراوان رش  اين از معاويه (23) ش . برقرار عربها و موالی

 .(24) نمود منتقل ايران به را بخشی و بصره به را بخشی و شام به را آنها از بخشی زياد و داد

 نشىانگر (25) بودنى  ربهىاع برابر چن  که هجری 66 سال در مختار س اه در موالی وجود کثرت حال، اين با اما

 .باش  می کوفه در السالم عليه حسين امام نهضت شروع زمان در گروه اين فراوانی

 مسىيحيت و کردن  می زن گی حيره اطرا  ديرهای در فتوحات از قبل که ش  می گفته کسانی به «ها سريانی»

 (26) بودن . پذيرفته را

 و اطىرا  در فتوحىات از قبىل کىه ش  می گفته کسانی به انن د می عرب از نوعی را آنها بعضی که «ها نبطی»

 زراعىت بىه و آم ه شهر اين به کوفه تاسيس از پس و کردن  می زن گی ای جلگه سرزمينهای در و عراق اکنا 

 (27) ش ن . مشغول

 .دادن  می تشکيل را کوفه جمعيت از ان کی اخير گروه دو اين البته
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 :کوفه جامعه عقيهتي ترکيب ب:

 

 .بگىىردد نيىىز سياسىىی ان يشىىه شىىامل کىىه ايىىم نمىىوده فىىرض عىىام چنىىان را عقيىى تی لفىىظ جىىا ايىىن در

 :نمود تقسيم غيرمسلمان و مسلمان بخش دو به را روز آن کوفه جامعه توان می عقي تی نظر از

 

 ش ه ران ه يهوديان نبطی، مسيحيان و نجران مسيحيان و تغلب بنی از عرب مسيحيان را کوفه مسلمان غير بخش

 از ناچيزی بخش مجموع در اينان (28) دادن . می تشکيل ايرانی مجوسيان و عمر زمان در العرب جزيرة شبه از

 .گرفتن  برمی در را کوفه جمعيت کل

 طىر  بىی افىراد و خوارج، اميه، بنی هواداران السالم، عليه علی شيعيان شامل توان می را کوفه مسلمان بخش

 :دانست

 :نمود تقسيم عادی شيعيان و رؤسا بخش دو به نتوا می را شيعيان

 عوسىجه، بىن مسىلم فرازی، نجبه بن مسيب خزاعی، صرد بن سليمان همچون افرادی توان می شيعه رؤسای از

 بودنى ، جنگهىا ديگر و صفين در السالم عليه حضرت ياران از که و... صائ ی ابوثمامه اس ی، مظاهر بن حبيب

 از پىس کىه بودنى  همينهىا و ورزي ن  می عش  نبوت السالم عليهم بيت اهل خان ان به عميقا افراد اين برد. نام

 (29) گشودن . را السالم عليه حسين امام به نگاری نامه باب ابت اء معاويه مرگ

 هکى اسىت هجىری 61 سىال حجىه ذی هفىتم شام در افراد اين غيبت کوفه، نهضت تاريک و مبهم نقاط از يکی

 سىرگردان کوفىه های کوچه در اتنه و يکه و خورده شکست س س و کرد محاصره را « عبي اهلل» قصر «مسلم»

 (31) ش .

 دسىتور بىه آنىان که باش  اين آنها ترين خوشبينانه شاي  که است ش ه ابراز مختلفی نظرات غيبت اين توجيه در

 (31) نماين . حفظ السالم هعلي حسين امام به پيوستن برای را خود جان تا ش ن  پراکن ه او دور از مسلم شخص

 .نمايى  مىی وجيىه غير السالم عليه عقيل بن مسلم يعنی ;قيام رهبر نابسامان وضعيت به توجه با توجيه اين اما

 در را صىائ ی ابوثمامه و عوسجه بن مسلم مظاهر، بن حبيب مانن  افراد اين از بعضی گرچه که آن تاريکتر نقطه

 شى اد بىن رفاعىة خزاعىی، صرد بن سليمان مانن  بزرگان ديگر از نشانی و ثرا اما بينيم می حاضر کربال صحنه

 عليىه حسىين امام به آنها پيوستن قص  بر داللت که تاريخی نصی به و يابيم نمی فرازی نجبه بن مسيب و بجلی

 اراده عى م  شىاه نيىز توابين نهضت تشکيل و کربال واقعه از بع  آنان توبه نماييم. نمی برخورد نيز باش  السالم

 .است السالم عليه حسين امام نهضت به آنها پيوستن
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 عالقه عصمت، بيت اهل خان ان به گرچه دادن ، می تشکيل را کوفه مردم از توجهی قابل بخش که عادی شيعيان

 زدايىی شىيعه در امويىان کلی هایسياست نيز و آنان با پسرش، و زياد همچون واليانی رفتار اما داشتن ، وافری

 وارد دي نى  نمىی زياد را پيروزی احتمال تا که ای گونه به بود، گرفته سختی زهر چشم آنان از اسالمی، جامعه

 بىود جهت ب ين مختار قيام و مسلم نهضت به آنها پيوستن نيز و آنان نگاری نامه علت شاي  و ش ن  نمی نهضتی

 خورد، مشامشان به مسلم نهضت شکست بوی هک مجردی به لذا و دي ن  می محتمل بسيار را نهضتها پيروزی که

 امىا نمودنى . شىرکت مختىار، قيىام و توابين نهضت در ;بع ها آنها از فراوانی تع اد البته ش ن . خارج صحنه از

 بعيى  و جنگي نى ، خىود امىام عليىه و کرده شرکت سع  عمربن لشکر در افراد اين از تع اد چه نيست مشخص

 عناصىر را کىربال در کوفىه لشىکر عم ه بلکه باشن ، ش ه حاضر کربال در گروه اين از فراوانی تع اد که نماي می

 بىه بودن شيعه بر دليل السالم عليه حضرت به نگاری نامه که توضيح اين با ;دادن  می تشکيل مسلمانان از ديگر

 .آي نمی حساب

 مسىلم، بىن عبى اهلل حريث، عمروبن حرث، يزي بن زبي ی، حجاج عمروبن همانن  افرادی که اميه بنی هواداران

 قابىل درصى  نيز (32) رفتن ، می شمار به آنها برجستگان از باهلی عمرو بن مسلم سع ، عمربن عقبه، بن عمارة

 کوفىه در امويان حکومت از سال بيست که آن به توجه با خصوص به دادن  می تشکيل را کوفه مردم از توجهی

 .بگيرن  قوت بسيار سال بيست اين در بودن  توانسته آنها و گذشت می

 احسىاس کوفىه والىی بشىير بن نعمان فتور و ضعف و عقيل بن مسلم کار پيشرفت از وقتی که بودن  افراد همين

 ايىن و بودنى  حىزب اين از قبايل اکثر متنفذان و رؤسا طلبي ن . چاره يزي  از و نوشته نامه شام به نمودن ، خطر

 .بود ش ه سو اين به مردم زا بسياری گرايش باعث خود امر

 کىه وی غيراسىالمی سياسىتهای واسطه به معاويه زمان در نهروان، جن  در ش ن سرکوب از پس کوفه خوارج

 « شىعبه بىن مغيرة» فرمان اری زمان در هجری 43 سال در و گرفتن  ق رت بود، آورده فراهم فراوانی ناراضيان

 عهى ه بىه از پس نيز « ابيه زيادبن» انجامي . شکست به که دادن  ترتيب « علقه مستوردبن» رهبری به را قيامی

 مىرگ از پىس سال پنج اما نمود، ايفا آنان سرکوب در عظيمی نقش هجری 51 سال در کوفه فرمان اری گرفتن

 نيز «زياد بن عبي اهلل» زدن . دست ديگر قيامی به « ظبيان بن حيان» رهبری به آنان هجری 58 سال در «زياد»

 کىربال واقعىه در گفت: توان می رو اين از (33) پرداخت. آنها سرکوبی به کوفه امور زمام گرفتن عه ه به زا پس

 .بگيريم سراغ توانيم نمی گروه اين از چن انی نقش

 و شىکم پرکردن جز همتی که بود الوقت ابن و اعتنا بی افراد آن از کوفه جمعيت سهم بيشترين گفت: بتوان شاي 

 پيوسىتن ، او بىه دي ن ، نزديک را عقيل بن مسلم لشگر پيروزی که هنگامی اينها ن اشتن . هواتشانش به پرداختن

 وارد نهضت واقعی طرف اران به فراوانی روانی فشار و کردن  خالی را صحنه سرعت به شکست، آثار ظهور با اما



166 

 

 «زيىاد ابن» وعي های و وع ه لدنبا به س س .نمودن  ايفا مسلم نهضت قطعی شکست در فراوانی سهم و آوردن 

 در رسىاني ن . شىهادت به را او سرانجام و پرداختن  السالم عليه حسين امام با جن  به و پيوستن  کوفه س اه به

 تشىکيل را مسىلم نوپىای حکومت طرف اران اکثر افراد همين رسي ،می پيروزی به مسلم نهضت اگر که صورتی

 .دادن می

 :بىود نمىوده توصىيف چنىين را آنها السالم عليه حسين امام با مالقات در فرزدق که ن بود افرادی همان اينها و

 (34) «. است ش ه کشي ه تو عليه شمشيرهايشان و است تو با آنان های قلب»

 :کوفه جامعه شناسي روان .3

 

 المالسى عليىه حسىين امام نهضت ظاهری شکست در که را کوفه جامعه روانی خصوصيات توانمی کلی طور به

 :برشمرد چنين بود، دخيل

 :ناپذيری نظام الف:

 اسىالمی فتوحىات در مختلف علل به بنا که دادن  می تشکيل صحرانشين و ب وی قبايل را کوفه شهر اوليه هسته

 خىوی و خلى  حىال، ايىن بىا اما کردن ، روی شهرنشينی به کوچروی و صحرانشينی از س س و جستن  شرکت

 . ادن ن دست از را خود صحرانشينی

 بىه ابتى ا همىان از آنىان لىذا و اسىت. بيابانهىا و صحراها در ح وحصر بی آزادی صحرانشينان، صفات از يکی

 ايىن آنىان دسىت از کىه جايی تا آوردن  ستوه به را دوم خليفه که ای گونه به پرداختن ، خود اميران با درگيری

 :کن  می شکوه چنين

 بىا کىه ايىن از باالتر مصيبتی چه (35) ;«امير عنهم يرضی ال و امير عن اليرضون الف ماة من اعظم نائب وای»

 .دارنى  رضىايت آنىان از آنهىا اميىران نىه و خشىنودن  خىود اميران از آنها نه که باشی روبرو جمعيت ص هزار

 عليىه طالىب ابىی بن علی همچون عادل فرمان هان و اميران با چه کوفه تاريخی سير در آنان که بينيم می لذا و

 .بودن  ناسازگار «ابيه زيادبن» مانن  ظالم اميران با چه و ياسر عمار و السالم

 از را رضايت بيشترين کوفيان که شويم می روبرو مورد يک با تنها هجری 61 سال تا کوفه تاريخ طول در آری!

 از کىه کار کهنه سياستم ار اين است! شعبه بن مغيرة» يعنی ;عرب معرو  سياس همان او و ان  داشته خود امير

 مىی سىعی بىود، کوفه حکومت دار عه ه معاويه سوی از هجری 51 سال يعنی ;مرگش سال تا هجری 41 سال

 گفتنى :می او به وقتی لذا و باش  داشته مختلف گروههای و مردم با را تعارض کمترين تا نماي  رفتار طوری کرد

 مختلىف مىردم کىه کىرده حکم چنين خ اون  د:دا می جواب است، خارجی يا شيعی عقي ه دارای شخص فالن

 (36) نمود. خواه  حکم بن گانش بين خود و باشن 
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 پيىروی وی مشىی از او زمىان در خوارج البته نمود، می خشنود او از را مردم عامه که بود سلوک طرز همين و

 .نمىود وبسىرک را شىورش ايىن مغيىره و زدنى  شىورش بىه دسىت و کردنى  بيعت علقه مستوردبن با و کرده

 بىرای مطلىوب اميری توانستمی نيز بود، ش ه کوفه حکومت دار عه ه هجری 59 سال در که «بشير بن نعمان»

 بىه کىه آمى  پىيش کوفيان برای تری قوی های انگيزه و دوافع و شرايط معاويه، مرگ با ناگاه که باش ، کوفيان

 .انجامي  السالم عليه حسين امام از دعوت

 آنىان کىه چىرا بود، وخوی خل  اين تش ي کنن ه عوامل از يکی قراء و صحابه فراوان حضور گفت: بتوان شاي 

 بر و توانستن  می که هنگام آن تا لذا و آوردن  می حساب به حکومت مقابل در صاحبنظرانی و مجته ان را خود

 مىی مشىاه ه صىفين جن  در را آن بارز نمونه که کردن  می علم ق  حکومت مقابل در ن اشتن ، بيم خود جان

 (37) دادنى . مىی تشىکيل قىرآن حافظىان و «قىراء» را نهىروان خىوارج از کثيىری جمىع که آن ويژه به کنيم،

 اميران گونه اين از جامعه اين در تاب ، برنمی را آزادان يش و عادل امير ای جامعه چنين که گفت چنين توان می

 همىه نمونه نماين . نمی اطاعت آنان فرمانهای از و خيزن  رمیب معارضه به آنها مقابل در و شود می استفاده سوء

 اميىری جامعىه ايىن مناسب امير کنيم. می مشاه ه السالم عليه علی حضرت با کوفيان رفتار در را ها نشانه اين

 .نمايىى  حکومىىت برابىىر در اطاعىىت بىىه وادار را آنىىان ظلىىم و خشىىونت بىىا کىىه اسىىت « ابيىىه زيىىادبن» ماننىى 

 عىادت پىذيری نظام به قرنها که دادن  می تشکيل غيرعرب و متم ن مردمی را شام جامعه کوفه، جامعه برخال 

 (38) بگيرد. اختيار در را ای جامعه چنين توانست راحتی به معاويه رو اين از و بودن  کرده

 :دنياطلبی ب:

 فتوحىات در سىالما پيشىرفت و ح  رضای جهت به و خالص ه فی با اسالم ص ر مسلمانان از بسياری گرچه

 جنگهىا ايىن در جنگىی غنىايم آوردن دسىت به قص  به که قبايلی و افراد نبودن  کم اما جستن ، شرکت اسالمی

 احساس محض به و نبودن  خود دنيای دادن دست از به حاضر کوفه در سکونت از پس اينان جستن  می شرکت

 آن در فىورا نمودنى  می حظی احساس گاه هر عکس، به و کردن  می نشينی عقب خود دنيای به نسبت خطری

 سىال در کىه هنگامی است. صفين و جمل جن  دو در کوفيان حضور مطلب اين صادق شاه  ش ن . می داخل

 رهسى ار بصىره، در مستقر شورشيان با مقابله برای عراق سمت به م ينه از السالم عليه علی حضرت هجری 36

 از و دي نى  مىی نوپىا را السالم عليه علی حکومت هنوز که کوفيان نمود. کمک درخواست کوفيان از ش ، عراق

 شىانه دعىوت ايىن بىار زير از کوشي ن  بودن ، بيمناک بصره س اه کثرت به توجه با خصوص به جن  سرنوشت

 مقاتىل جمعيت درص  11 ح ود يعنی نفر هزار 12 تنها فراوان تشويقهای و تبليغها از پس باالخره و کنن  خالی

 آنىان، خىواص و نخبگىان هایاعتراض از يکی جن ، اتمام از پس و (39) ;جستن  شرکت جن  اين رد کوفه

 (41) بود. السالم عليه علی حضرت سوی از غنايم نکردن تقسيم
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 می پيروزی به فراوانی امي  و دي ن  می يافته سامان را السالم عليه علی حکومت کوفيان که صفين جن  در اما

 در السىالم عليه حضرت آن س اهيان تع اد که طوری به دادن ، نشان جن  در شرکت به تریبيش رغبت داشتن ،

 .بىود نىاچيز بسىيار آن غيرکىوفی افىراد شىمار کىه (41) انى  نگاشىته نفىر هزار 121 تا 65 بين را جن  اين

 در نيىز مخلىص افىراد قليلی ع ه گرچه نمود، توجيه اصل همين با توان می نيز را مسلم با کنن گان بيعت کثرت

 .بودن  آنها ميان

 دچىار را شىام مرکىزی حکومىت «يزيى » جوانی و « معاويه» مرگ علت به سويی از هنگام آن در کوفه مردم

 دانسىتن . نمی ج ی قيامی با مقابله به قادر را «بشير بن نعمان» کوفه، فرمان ار ديگر سوی از و دي ن  می ضعف

 امىام از دعىوت پيشىنهاد و « خزاعىی صىرد بن سليمان» رهبری به لصمخ شيعيان از ای ع ه تجمع رو اين از

 گرفت قرار استقبال مورد کوفيان سوی از سرعت به آنان، توسط کوفه در حکومت تشکيل و السالم عليه حسين

 .دانستن  می قوی را حکومت تشکيل و پيروزی احتمال زيرا

 همىراه بىه کثيىری تعى اد رو اين از و ن ادن  دست از را پيروزی امي  هم باز کوفه، به عبي اهلل ورود از پس حتی

 کنىاره نهضىت از سىرعت به نمودن ، خطر احساس که هنگامی و جستن  شرکت عبي اهلل قصر محاصره در مسلم

 .س ردن  عبي اهلل دست به را هانی و مسلم و جستن 

 مىردم ميىان در عبيى اهلل نطرفى ارا سوی از شام س اه حرکت شايعه که گرفت ش ت هنگامی خطر احساس اين

 (42) آورد. شمار به کوفه مردم دنياطلبی معلول توان می نيز را شام س اه از ترس که ش  افکن ه

 

 :فرمىود کىه بىريم مىی پىی کىربال در نىزول هنگىام السىالم عليىه حسىين امىام کىالم عم  به که اينجاست از

 (43) ;« ال يانون قل بالبالء محصوا فاذا معايشهم، درت ما يحوطونه السنتهم علی لع  ال ين و ال نيا عبي  الناس»

 کىه رونى  مىی دين دنبال به هنگامی تا ;است افتاده آنها زبان بر ليسي نی امری مانن  دين و دنياين  بن گان مردم

 .بود خواهن  ان ک دين اران افتن ، امتحان در که هنگامی اما باش  برقرار آنها معيشت

 :بودن احساسات تابع ج:

 ايىن اصىلی علت نماييم. مشاه ه آن در خوبی به را خصيصه اين توانيم می کوفه حيات مختلف مقاطع مطالعه با

 اسىالم شوکت دي ن با که قبايلی و افراد از طبعا و دانست آنان قلبهای در ايمان رسوخ ع م توان می را خصيصه

 .داشت توان نمی ينا جز انتظاری رفتن ، جن  به خود دنيای برای و پيوستن  آن به

 چىون: مثلهىايی آم ن وجود به باعث که ای گونه به وفايی بی و فريبکاری و غ ر به کوفيان ش ن معرو  شاي 

 همىين از ناشىی نيىز گرديى ه، نى ارد، وفىا کوفی ;« اليوفی الکوفی» يا کوفی، از فريبکارتر ;«کوفی من اغ ر»

 .باش  آنها بودن احساساتی خصيصه
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 جنىاب نمايى ، برداری بهره خوبی به کوفيان احساسات از توانست که کسانی ترين موف  از کیي گفت: توان می

 دسىت به تا گذاشتن  تنها را او است برگشته او عليه ورق کردن  احساس که همين باز کوفيان، البته که بود مختار

 (44) شود. کشته زبير بن مصعب

 :ديگر خصوصيات د:

 :ان  برشمرده کوفه جامعه برای را زير وصياتخص معاصر نويسن گان از بعضی

 - 5 مشکالت با رويارويی هنگام در فرار روحيه - 4 واليان بر تمرد - 3 فريبکاری - 2 رفتار در تناقض  -1

 (45) گرفتن. قرار تبليغات تاثير تحت - 7 طمع - 6 ب  اخالق

 توجيه را هفتگانه خصوصيات اين همه ن توا می ای ريشه طور به برشمرديم ما که خصوصياتی رس ، می نظر به

 .کن 

 

 السالم عليه حسين امام از کوفيان دعوت و نگاري نامه علل .4

 از پىس يعنىی هجری، 51 سال يا 49 سال در بار اولين السالم عليه حسين امام از کوفيان دعوت و نگاری نامه

 امىام جواب از پس که (46) ش  آغاز « وهب ابی بن هبيرة بن جع ة» وسيله به و السالم عليه حسن امام وفات

 اسىت، ش ه امضا معاويه با که ای عه نامه به السالم عليه حضرت آن گذاشتن احترام بر مبنی السالم عليه حسين

 .مان  متوقف

 م ينىه از حرکت و يزي  با بيعت از السالم عليه حضرت آن استنکا  و هجری 61 سال در معاويه مرگ از پس

 آن بىه رسىي ه هىای نامه تع اد که ای گونه به ;گرفت ش ت س س و ش  شروع دوباره نگاری نامه اين مکه، به

 هزارنامىه 12 تعبير شاي  البته که (47) ان  نوشته هزار 12 را ها نامه کل تع اد و روز در نامه 611 تا را حضرت

 السالم عليه حسين امام و ،گردد من رج بسياری اسامی بود ممکن نامه يک در زيرا رس ، نظر به تر درست نگار

 (48) بىرد. می همراه را آنها کوفه سمت به سفر در و بود داده قرار خورجينی در را ها نامه اين از بعضی يا همه

 :نمود ذکر ها نگاری نامه اين برای را زير علل توان می کلی طور به

 شيعيان از و... نجبه بن مسيب جلی،ب ش اد بن رفاعة خزاعی، صرد بن سليمان مانن  نگاران نامه از گروهی  .1

 سىال بيسىت طىی و کرده درک را السالم عليه علی ع ل حکومت و بوده السالم عليه علی حضرت خاص

 بنی عليه قيام برپايی برای فرصت کوچکترين دنبال و بودن  آم ه ستوه به آنها جور و ظلم از اميه بنی تسلط

 بهتىرين يزيى  با بيعت از السالم عليه حضرت آن استنکا  و السالم عليه حسين امام شخصيت و بودن  اميه

 .بود آنها برای فرصت
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 زيىرا رفىت، مىی شمار به اسالمی مملکت شهر مهمترين السالم عليه علی حضرت حکومت زمان در کوفه  .2

 امىا ران  می حکم آن در معاويه که بود شام شهر، اين رقيب عم ه زمان اين در بود. مملکت رسمی پايتخت

 ايىن پىايتختی کىه اسىت ب يهی بود. پيروز طر  رقابت اين در کوفه بود، غيررسمی او حکومت که آنجا زا

 تسىلط از پىس اما برداشت. در آن اهالی برای نيز اقتصادی و اجتماعی فواي  سياسی اهميت بر عالوه شهر،

 پيى ا تنزل عادی شهری به شهر اين کوفه، از او نفرت و خشم سبب به و اسالمی مملکت مق رات بر معاويه

 .کرد

 بودنى  ن انسىته را آن ق ر زمان آن در که شهر اين پايتختی خوش دوران ياد به مردم معاويه، مرگ با رو اين از

 .پرداختن  رفته دست از عظمت بازگردان ن برای تالش به و افتاده

 .بياوريم آنها، همه نه ها، نامه از بسياری برای توانيم می را توجيه اين

 حالىت همين تاثير تحت زيادی ع ه و ش  ايجاد کوفه در زاي الوصفی هيجان و شور نگاری، نامه شروع با  .3

 .نمودن  نگاری نامه به اق ام

 بن قرة» و ،« حارث يزي بن» ،«ابجر حجاربن» ، «ربعی بن شبث» مانن  قبايل متنفذان و سران از ای ع ه  .4

 اهىل خان ان از خوشی دل چن ان که (49) «عطارد بن رعمي محم بن» ، «زبي ی حجاج عمروبن» ،« قيس

 السىالم عليىه حسين امام وسيله به که حکومتی در و نمانن  عقب قافله از که آن برای ن اشتن  عصمت بيت

 السىالم عليىه حسىين امىام بىه را ها نامه ترين عاطفی کنن ، حفظ را خود رياست و نفوذ شود، می تشکيل

 هایموقعيت در آنها برگشت، ورق که همين اما نمودن ، کوفه به دعوت را لسالما عليه حضرت آن و نوشتن 

 مقابىل در عاشىورا روز در السىالم عليىه حسين امام که ای گونه به گرفتن ، قرار سع  عمربن س اه حساس

 :فرمود و گرفت قرار کوفه لشگر

 اينعت ق  ان الی تکتبوا الم الحارث يزي بن يا و االشعث بن قيس يا و ابجر حجاربن يا و ربعی بن شبث يا»

 (51) «. فاقبىىل مجنىى  لىىک جنىى  علىىی تقىى م انمىىا و الجمىىام طمىىت و الجنىىاب اخضىىر و الثمىىار

 به که نبودي  شماها آيا !!حارث يزي بن ای و اشعث، بن قيس ای و ابجر، بن حجار ای و ربعی، بن شبث ای

 و اسىت شى ه گياه از پر زمين و گردي ه سبز رماهاخ و ش ه آنها چي ن هنگام و رسي ه ها ميوه نوشتي : من

 !«بشتاب؟ پس توست! انتظار در آماده س اهی

 :کوفه جامعه اداری نظام دوم: گفتار

 :برشمرد چنين را روز آن کوفه جامعه اداره در دخيل عناصر مهمترين توان می

 .مناکب - 4 عرفاء، - 3ارباع، رؤسای - 2 والی،  -1

 :پردازيم می عناصر اين از يک هر اجمالی سیبرر به گفتار اين در
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 والی .1

 و کوفه حکومت اداره و ش  می منصوب مرکزی حکومت رئيس دست به که بود کوفه اجرايی مقام مهمترين والی

 .گرفت می دست در را آن توابع

 کوفه امير ختيارا در آن اداره و ش ه فتح کوفه لشگر وسيله به که بود ايران بزرگ شهرهای کوفه، توابع از منظور

 .گردي  می مصر  کوفه در نيز شهرها آن خراج عم ه و داشت قرار

 :از بودن  عبارت شهرها اين از بعضی

 اميىر سىوی از معمىوال شهرها اين واليان (51) انبار. و سيستان کابل، ری، آذربايجان، طبرستان، زنجان، قزوين،

 انتخىاب « ری» والىی عنىوان بىه را «سع  عمربن» ،«زياد نب عبي اهلل» بينيم می که چنان ش ن  می تعيين کوفه

 .داد قرار السالم عليه حسين امام با جن  در شرکت را آن بهای و نموده

 :است زير قرار از شهر آن داخل در کوفه والت اختيارات مح وده و وظايف کلی طور به

 .فتوحات پيگيری رایب شهر خارج و داخل در س اهيان تنظيم و قوا کل فرمان هی داری عه ه (1

 .زکات و خراج آوری جمع (2

 .نمود می انتخاب را قاضی خود خليفه، عمر، زمان در البته ;قاضی تعيين يا قضا امر داری عه ه (3

 52 حج. امر نمودن مهيا (4

 بودنى  اميه بنی سوی از کوفه حکومت دار عه ه هجری 61 سال تا 41 سال از يعنی ;سال بيست طی که واليانی

 :از عبارتن 

 .رفت دنيا از که هجری 51 سال تا 41 سال از شعبه بن مغيرة (5

 .رفت دنيا از که هجری 53 سال تا 51 سال از ابيه زيادبن (6

 .هجری 56 سال تا 53 سال از اسي  بن خال  بن عب اهلل (7

 .هجری 58 سال تا 56 سال از فهری قيس بن ضحاک (8

 منصىوب کوفه حکومت به معاويه ویس از 58 سال در معاويه، خواهر پسر ;حکم ام بن عب الرحمن (9

 .نمودن  اخراج را او کوفه مردم ب رفتاری، علت به کوتاهی م ت از پس که ش 

 .هجری 59 سال در انصاری، بشير بن نعمان (11

 حکومىت دار عهى ه هجری 64 سال در يزي  مرگ از بع  تا که هجری 61 سال از زياد، بن عبي اهلل (11

 (53) بود. کوفه

 ابيه زيادبن بشير، بن نعمان شعبه، بن مغيرة از: عبارتن  باشن  می ما بحث مناسب که آنها اران،فرمان  اين ميان در

 .عبي اهلل پسرش و
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 ميىان در و رفتنى  می شمار به وآله عليه اهلل صلی اکرم پيامبر اصحاب از دو هر بشير بن نعمان و شعبه بن مغيرة

 اسىتفاده کوفىه اداره برای آنان وجهه از که بود معاويه ينا حقيقت در و داشتن  ش ه شناخته شخصيتی مسلمانان

 کشىتار بىه دست شيعيان مقابل در الاقل و کردن  می عمل مستقل زيادی ح ود تا نفر دو اين رو اين از کرد. می

 بىر عىالوه کنن . خرابتر بود آنچه از را خود آخرت معاويه دنيای برای نبودن  حاضر بهتر عبارت به و زدن  نمی

 .کردنى  مىی طلىب آسىايش و آرامىش چيىز، هىر از بىيش پيىری سىنين در و بودنى  کهنسىال دو هر که ناي

 نسب فاق  که آنجا از و بودن  طلب جاه و ماجراجو طلب، جن  افرادی دو هر پسرش و زياد دو، اين خال  بر

 :کردنىىى  مىىىی آن جبىىىران در سىىىعی و بىىىرده مىىىی رنىىىج حقىىىارت عقىىى ه از بودنىىى ، خصىىىيت و

 او سوی از س س و بود بصره فرمان ار « عباس ابن» منشی و کاتب ابت اء «زياد» السالم، عليه لیع حکومت در

 معاويىه طىر  بىه او، يىاران از بسىياری که السالم، عليه حسن امام صلح از پس ش . منصوب فارس واليت به

 فريىب و مکىر با توانست بود، ورزي ه شناسی روان که معاويه و کرد مقاومت معاويه مقابل در باز «زياد» رفتن ،

 .نماي  جذب خود سوی به هم را او

 کىرد معرفىی « ابوسفيان زيادبن» را او و درآورد نسبی بی از را او که بود اين «زياد» به معاويه خ مت مهمترين

 مىرگ از پىس و داد او به را بصره فرمان اری س س و - بود جاهليت زمان در معاويه و سميه زاده زياد زيرا -

 (54) کىىىىىىرد. ضىىىىىىميمه وی قلمىىىىىىرو بىىىىىىر نيىىىىىىز را کوفىىىىىىه فرمانىىىىىى اری مغيىىىىىىره،

 و کوفه حکومت اداره و ش  می منصوب مرکزی حکومت رئيس دست به که بود کوفه اجرايی مقام مهمترين والی

 .گرفت می دست در را آن توابع

 جىرات شىيعيان که ای هگون به پرداخت کوفه شيعيان وقمع قلع و سرکوبی به و خ متی خوش به مقابل، در زياد

 .ن اشتن  تشيع اظهار

 بخشىی و عمىان بحىرين، ايىران، کىل بىر تسىلط معنىای بىه حقيقىت در زمان، آن در بصره و کوفه فرمان اری

 .بىود شى ه فىتح کوفىه و بصىره شىهر دو اهىالی دسىت بىه کشىورها ايىن همىه زيىرا (55) بىود افغانستان از

 مىن» کىه کىرد عنىوان آن در و نوشىت نامىه معاويىه بىه کىه رفىت پىيش جىا آن تىا خ متی خوش در زياد

 بىا را آن پىس اسىت کىار بىی راسىتم دسىت و کىردم ضىبط تىو بىرای چى م دست با را کوفه( و )بصره عراق

 (56) گردان مشغول و...( م ينه و )مکه حجاز اداره

 

 قصى  ن اشت خوبی ميانه عبي اهلل با که آنجا از حکومت، زمام گرفتن دست به از پس يزي ، زياد: بن عبي اهلل اما

 نعمىان ناتوانی مشاه ه و کوفه در مسلم نهضت شروع از پس اما (57) نماي ، عزل بصره حکومت از را او تا کرد

 بىه نيز را کوفه حکومت اداره بصره، حکومت حفظ بر عالوه «مسيحی جون سی» مشاورش پيشنهاد به بشير، بن
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 شىيعيان وقمىع قلىع بىه و کرد آغاز خ متی خوش تصور قابل غير شبخش اين مقابل در عبي اهلل کرد. واگذار او

 بىاالخره و (58) کىرد زنى انی کوفه در را شيعه نفر هزار دوازده ح ود او ان : نوشته که طوری به پرداخت کوفه

 جنايات آن و گردي  السالم عليه حسين امام با جن  برای کوفه لشگر گسيل بلکه و کوفه قيام سرکوب به موف 

 .ش  مرتکب السالم عليهم عصمت خان ان به نسبت را

 ارباع رؤسای  .2

 اداره «اعشىار» نظام تحت جن  در داشتن ، شرکت فتوحات در که مختلفی قبايل کوفه، شهر نهادن بنيان از قبل

 قسىمت هىر بىرای و نمىوده تقسىيم قسمت ده به را خود لشگر « وقاص ابی سع بن» که معنی ب ين ;ش ن  می

 تيىره يا قبيله چن  يا دو ش ، می خوان ه دهم( )يک «عشر» نام به که قسمت هر در .بود کرده تخابان فرمان هی

 .کردن  می فعاليت مختلف، قبايل از هايی

 کوفىه در اعشىار نظام جای به را اسباع نظام خطاب، عمربن دستور به «سع » لشگريان، ش ن شهرنشين از پس

 بودن ، نزديک هم به که را هايی تيره و قبايل تا کرد دعوت عرب اسانشن نسب از که ترتيب ب ين نمود، تاسيس

 خوان ه «سبع» نام به قسمت هر کرد. تقسيم قسمت هفت به را کوفه عرب جمعيت کل و دهن ، قرار گروه يک در

 .ش  تعيين فرمان هی «سبع» هر برای و ش  می

 کىه ترتيب ب ين ;پرداختن  می خويش مسؤوليت تحت های تيره يا قبايل اداره به صلح هنگام در اسباع رؤسای

 بين اختال  بروز هنگام در و کردن  می تقسيم آنها بين و گرفتن  می « والی» از را قبايل مالی حقوق و «عطاء»

 و داشتن  عه ه بر حکومت مقابل در را افراد سياسی فعاليتهای کليه مسؤوليت و نمودن  می اق ام آن حل به افراد

 خىود از را حکومت تا نماين  برقرار آرامش خود مسؤوليت مح وده در االمکان حتی کردن  می سعی رو اين از

 .نياورن  فراهم را خود عزل موجبات و نسازن  ناراضی

 در آنهىا از مورخىان کىه چنىان بىود اسباع رؤسای عه ه به ها تيره و قبايل اين فرمان هی نيز، جن  هنگام در

 .ان  نموده ياد صفين جن 

 کوفىه اداره بىه نظىام همىين بىا و نمىود تايي  را اسباع نظام خود، حکومت دوران در السالم عليه علی حضرت

 .نمود اق ام ج ي  رؤسای نصب و پيشين رؤسای از بعضی عزل به فقط و پرداخت

 را اعاسىب نظام کوفه، بر بيشتر تسلط جهت به هجری، 51 سال در کوفه فرمان اری به رسي ن از پس «زياد» اما

 (59) داشىت. ادامىه اميىه بنی حکومت دوران تمام در نظام اين که نمود آن جايگزين را ارباع نظام و کرد منحل

 (61) بود. نموده اسباع نظام جايگزين بصره در را اخماس نظام که همچنان
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 و مذحج ربع کن ه، و ربيعه ربع هم ان، و تميم ربع م ينه، اهل ربع قسمت چهار به کوفه قبايل کل ارباع، نظام در

 عمىروبن از: بودنى  عبىارت ترتيىب به بود کرده انتخاب ارباع برای زياد که فرمان هانی و ش ن  می تقسيم اس 

 (61) اشعری. ابوموسی بن ابوبردة و ولي  بن قيس عرفطه، خال بن حريث،

 ربىع، همىان در را ربىع هر افراد و نمود استفاده نظام اين از خود، قيام و نهضت برپايی هنگام نيز عقيل بن مسلم

 .کىىرد انتخىىاب ربىىع هىىر بىىرای حکومىىت سىىوی از منصىىوب رئىىيس از غيىىر رئيسىىی خىىود و نمىىوده مىىنظم

 از منصىوب اربىاع رؤسىای نامهای به قصر محاصره و هانی دستگيری از پس کوفه در مسلم شورش جريان در

 :خوريم برمی زير قرار از او، طر 

 عباس ربيعه، و کن ه ربع رئيس کن ی عزيز عمربن بن عبي اهلل اس ، و مذحج عرب رئيس اس ی عوسجه بن مسلم

 (62) هم ان. و تميم ربع رئيس صائ ی، ابوثمامه و م ينه اهل ربع رئيس ج لی جع ه بن

 

 کىه ربىع ايىن ميان در ق ری به اما ن اشت، برعه ه حکومت سوی از را ربيعه و کن ه ربع رياست عروه بن هانی

 آماده شمشير هزار سی خواستن، کمک هنگام در است ش ه گفته که داشت احترام بود، کوفه ربع ينتر پرجمعيت

 حجىاج عمىروبن از استفاده و خود سياستهای با توانست «زياد ابن» البته که (63) پرداختن  می او فريادرسی به

 ربع، در تحرکی هيچ که آن ب ون کن  شهي  را او باالخره و برسان  ح اقل به را نفوذ اين ،« هانی» رقيب زبي ی،

 .آي  پ ي 

 زهير بن عب اهلل م ينه اهل ربع رئيس هنگام، آن در کرد. می پيروی ارباع نظام از نيز کربال در سع  عمربن لشگر

 اشعث بن قيس کن ه و ربيعه ربع رئيس حنفی، سبرة ابی بن عب الرحمن اس  و مذحج ربع رئيس ازدی، سليم بن

 عليىه حسىين امىام عليىه حر، جز به همگی که بودن  رياحی يزي  حربن هم ان و تميم ربع ستريا و قيس، بن

 (64) ش ن . کارزار وارد السالم

 عرفاء  .3

 سرپرستی و قبيله افراد از ای ع ه رياست آن صاحب که قبيله در است بوده منصبی عريف و عريف، جمع عرفاء

 عريف که ای وظيفه است. بوده پاسخگو حکومت مقابل در افراد نآ اعمال به نسبت و داشته برعه ه را آنان امور

 (65) ش . می نامي ه « عرافة» او نظر تحت افراد تع اد نيز و داد می انجام

 رياسىت از تىر پايين درجه دو يا يک اداری نظر از و داشت وجود جاهليت زمان در عرب قبايل در منصب اين

 ريىزی پىی ديگىر ای گونه به عرفاء نظام هجری، 17 سال در اسباع نظام ريزی پايه از پس اما (66) بود. قبيله

 حقوق و عطاء که دادن  قرار افراد از تع ادی را عريف هر سرپرستی تحت افراد تع اد مالک که ترتيب ب ين ;ش 

 مختلىف هىای« عرافىت» افىراد تعى اد کىه جاست اين از و (67) باش  درهم ص هزار فرزن انشان و زن و آنها
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 قرار مساوات پايه بر بود گرفته نظر در مقاتلين به عطاء پرداخت برای خطاب عمربن که نظامی زيرا بود، تفاوتم

 اهلل صىلی اکىرم پيىامبر جنگهای در شرکت بودن، صحابی مانن  ;افراد ويژگيهای و فضايل براساس بلکه ن اشت،

 شصىت تىا بيسىت از مختلىف های «عرافت» ترتيب ب ين و (68) بود متغير و... فتوحات در شرکت وآله، عليه

 .شىىى ن  مىىىی اضىىىافه رقىىىم ايىىىن بىىىه نيىىىز آنهىىىا فرزنىىى ان و زن کىىىه گرفىىىت برمىىىی در را مقاتىىىل

 تحويىل اسىباع امرای از را خود مسؤوليت تحت افراد حقوق و عطاء که بود اين زمان آن در عرفاء اوليه وظيفه

 متخلىف افراد اسامی احيانا و کردن  می آماده را خود دافرا جن ، هنگام در و رسان ن  می آنان به و گرفتن  می

 .رسان ن  می اسباع امرای يا والی اطالع به را جن  از

 زيىرا يافتن ، بيشتری اهميت عرفاء گردي ن ، مستقر کوفه در و ش ه، شهرنشين عرب لشگريان که هنگامی در اما

 .گرديى  واگىذار آنهىا به نظارتشان، زير مح وده در امنيت برقراری کامل مسؤوليت ساب ، مسؤوليتهای بر عالوه

 ضىبط آنها موالی نيز و فرزن انشان و زن مقاتلين، اسامی آن در که بودن  کرده تهيه دفترهايی آنها، هنگام اين در

 می محو رفتن  می دنيا از که افرادی اسامی که چنان ش  می ثبت نيز تول  سال و متول ين تازه اسامی و بود ش ه

 .داشتن  خود افراد از کاملی شناخت ترتيب ب ين و گردي 

 نيز آنها عزل و نصب (69) بودن  مسؤول والی مقابل در زمان اين در عرفاء که همچنان که رس  می نظر به چنين

 .ارباع يا اسباع امرای نه ;گرفت می صورت والی توسط

 نظم برقراری مسؤول آنها زيرا ش ، می ندوچن ا عرفاء اهميت و نقش شهر، در اضطراب و تشنج بروز هنگام در

 معرفی را کنن ه قيام افراد که خواست می آنان از بود، قوی شهر مرکزی حکومت اگر طبعا و بودن  خود رافت در

 (71) نماين .

 و خوارج و شيعيان قيام سرکوب در نظام اين از را استفاده بيشترين عبي اهلل، پسرش، و زياد کوفه، واليان ميان در

 از پىس زياد بن عبي اهلل اق ام اولين پيرامون نويسان تاريخ مثال نمودن  نظم برقراری اصطالح به و مخالفان ساير

 :ان  نوشته چنين کوفه به ورود

 اسىامی بايى  شىما گفىت: چنين ش ت با آنان به خطاب و فراخوان  خود نزد به را کوفه عرفاء و مردم عبي اهلل»

 امىا ن ارم، کاری او با کرد چنين کس هر بنويسي . من برای را يزي ! اميرالمؤمنين فينمخال و موافقين و ها غريب

 هىيچ کىه ترتيىب بى ين ;بگيرد عه ه به را خود عرافت مسؤوليت باي  ننماي  اق امی چنين که عرفاء از کس هر

 ميان در اگر و است لحال ما بر او مال و خون نکرد چنين اگر و نباش . او عرافت در ما عليه شورشی و مخالفت

 آن باشى ، ننوشىته مىا بىرای را نىامش او عريف که شود يافت )يزي (! اميرالمؤمنين مخالفين از شخصی عرافتی

 (71) «. نمىاييم مىی محىروم حقىوق و عطىاء از را عرافىت آن و آويىزيم مىی دار بر اش خانه درب را عريف
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 را مسىلم نهضىت شکسىت موجبىات مهمترين از يکی و افتاد مؤثر بسيار عرفاء از استفاده در عبي اهلل اق ام اين

 .آورد فراهم

 مناکب  .4

 کىه آيى  برمىی چنين ها نوشته بعضی از است. بوده قبايل ميان در موجود مناصب از يکی و منکب جمع مناکب

 منصىبی و (72) اسىت. بوده منصب اين صاحب عه ه بر عريف پنج بر نظارت و بوده عريف از باالتر منصب اين

 .است داشته وجود نيز جاهليت قبايل در که ودهب

 کارهىای بىر بيشىتر نظىارت و تسىلط برای « ابيه زيادبن» به را منصب اين اح اث ها نوشته از ديگر بعضی اما

 است ش ه اح اث زياد زمان در منصب اين گرچه که است اين بر نظر نيز را بعضی و (73) ان  داده نسبت عرفاء

 (74) اسىىت. آمىى ه مىىی حسىىاب بىىه آن معىىاون عنىىوان بىىه و بىىوده عريىىف زا تىىر پىىايين سىىمتی امىىا

 و هجىری 61 سال در منصب اين که است اين است مسلم آنچه ب ذيريم، را فوق نظرهای از ک ام هر حال هر به

 ياد سال اين در آن از که عبارتی به تاريخی نصوص ميان در اما است داشته وجود عقيل بن مسلم نهضت هنگام

 .ننموديم برخورد باش ، نموده بيان را آن نقش و کرده

 کوفه بر حاکم اقتصادی نظام سوم: گفتار

 :گذاريممي بررسي به مردم مالي منابع و کوفه حکومت مالي منابع بخش: دو طي را گفتار اين

 کوفه حکومت مالی منابع .1

 :بود زير قرار از بحث مورد زمان در کوفه حکومت مالی منابع

 خراج الف:

 اسىالم سى اه جنگجويىان و مقىاتلين ميىان که بود آن ش  می گشوده جن  وسيله به که سرزمينهايی اوليه حکم

 بىا مقىاتلين ميىان در جنى  روحيىه حفظ نيز و آين گان برای سرمايه اين حفظ جهت به عمر اما گردد، تقسيم

 کىه گرفت تصميم بلکه نزد سرزمينها اين تقسيم به دست السالم عليه علی حضرت جمله از و صحابه با مشورت

 شىهر هىر خىراج و نماين  پرداخت خراج عنوان به مق اری سال هر عوض در و بمان  باقی اهالی دست در آنها

 گرگىان، آذربايجىان، ماننى  شهرهايی خراج ساله هر ترتيب ب ين و (75) گردد حمل فاتح شهر سوی به مفتوح

 نام که مخصوص محل به و ش  می حمل کوفه سوی به بود ش ه حفت کوفيان دست به که و... انبار سيستان، کابل،

 و مىردم و شىهر مايحتىاج تىامين از پىس کوفىه حاکم و گردي  می منتقل بود، گرفته خود به را کوفه المال بيت

 (76) فرستاد. می مرکزی حکومت سوی به را آن مازاد عطاء، پرداخت

 تقسىيم عى م و خىراج نظىام و نمىود تايي  را عمر يمتصم حکومت، به رسي ن از پس السالم عليه علی حضرت

 .کرد تثبيت را ش ه فتح سرزمينهای
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 .بود مالی منبع اين از حکومت درآم  عم ه که است تذکر قابل نکته اين

 جزيه ب:

 صىورت به و ساالنه مسيحيان، و يهوديان مجوسيان، شامل اسالمی شهرهای غيرمسلمان افراد که بود مالی جزيه

 طبقىه و درهىم 24 متوسطين درهم، 48 ثروتمن ان معموال زمان آن در که کردن  می پرداخت حکومت به سرانه

 (77) بودن . پرداخت به ملزم سال در درهم 12 تر پايين

 ايىن جبىران برای معاويه اما نهاد کاهش به رو منبع اين از حکومت درآم  ذمه، اهل از بسياری ش ن مسلمان با

 بهار اول در سال هر اسالم، از پيش رسوم طب  عراق، مقيم ايرانيان تا داد دستور خود حکومت دوران در نقيصه،

 از و نماينى . تحويل حکومت به ه ايايی پردازن ، می مهرگان و نوروز عي  دو مراسم برگزاری به که پاييز اول و

 (78) ش . می سرازير عراق المال بيت به درهم ميليون 11 سال هر راه اين

 

 يمغنا ج:

 خمىس ترتيىب بى ين و داشىت ادامه هنوز بحث، مورد دوران در همجوار کشورهای و ايران داخل در فتوحات

 «صوافی» به که دشمن امرای و شاهانپاد مخصوص اموال که اين بر عالوه ش ، می منتقل المال بيت به هم غنايم

 سىال در معاويه دوران در عراق فیصوا از دولت درآم  که ش  می واريز حکومت خزينه به همگی، بود، مشهور

 (79) است. رسي ه درهم ميليون 51 تا

 

 گمرکات د:

 بى ين ;ش  شروع عمر حکومت زمان از آوردن  می کوفه داخل به جنس که تجاری از عوارض و گمرک گرفتن

 عنىوان بىه را التجىاره مال دهم يک مسلمانان از و دهم يک ذمی کفار از و دهم يک غيرذمی کفار از که ترتيب

 (81) ش .می گفته «مکوس» اصطالحا ماليات اين به که گرفتن  می گمرک و ماليات

 

 فرمانى اری کىه هنگامی بخصوص بود، قوی بسيار مالی نظر از کوفه حکومت که آي  می دست به چنين اينجا تا

 بىا هنگىام اين در الیو زيرا گردي ، می چن ان دو قوت اين ش ، می اداره فرد يک وسيله به دو هر بصره و کوفه

 عبيى اهلل پسرش و زياد زمان در که چنان ;داشت را ای شيوه هرگونه اجرای ق رت المال، بيت گرفتن اختيار در

 نوشته درهم ميليون 135 ح ود رقمی را عبي اهلل زمان در خراج از عراق درآم  که ای گونه به افتاد اتفاقی چنين

 امىام بىا جنى  بىه را آنها کوفه بزرگان و رؤسا به رشوه دادن و عطاء کردن زياد با توانست عبي اهلل و (81) ان 
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 « عائى ی عبى اهلل بىن مجمىع» نىام بىه کوفىه اهل از يکی که چنان نماي . تشوي  و ترغيب السالم عليه حسين

 :داد جواب چنين پيوست حسين امام به کربال در که هنگامی

 واحى  الىب فهم نصيحتهم به يستخلص و دهم و يستمال رائرهمغ مللت و رشوتهم عظمت فق  الناس اشرا  اما»

 آنان جوالهای حکومت و است ش ه پرداخت آنها به کالنی های رشوه کوفه، بزرگان و اشرا  اما (82) ;«عليک

 .نماين  می جن  تو عليه يک ارچه آنها پس نماي ، جلب خود به را آنان محبت تا نموده پر را

 مردم مالی منابع  .2

 کوفىه حکومىت از رزق و عطىاء دريافىت کىار، و کسب بخش دو به توان می را مردم درآم  طرق کلی رطو به

 :نمود تقسيم

 کار و کسب الف:

 در خ مت مانن  حکومتی و دولتی کارهای يا و تجارت صناعت، زراعت، معموال زمان آن در مردم کار و کسب

 .بود شرطه

 و کسىب بىه کمتر کوفه عرب مردم حکومتی، حقوق و عطاء به دممر ش ي  وابستگی به توجه با رس  می نظر به

 عربهىا اصىوال و داشىتن  عه ه بر موالی را کوفه های حرفه اکثر است: ش ه گفته که طوری به پرداختن ، می کار

 (83) دانستن . نمی خود شان الي  را صنعت و حرفه به اشتغال

 رزق و عطاء ب:

 ايىن مقاتىل مىردم به ساالنه مرتبه، چن  طی يا يکجا کوفه، حکومت سوی از که بود نق ی پرداخت مق ار عطاء

 بىه مىاه هىر کىه بود و... روغن جو، گن م، خرما، مانن  جنسی کمکهای «رزق» که چنان ش ، می پرداخت شهر

 .ش می تحويل آنان به بالعوض صورت

 لشىگر يىک داشىتن برپىا برای رعم که ترتيب ب ين ;ش  بنيانگذاری خطاب عمربن وسيله به رزق و عطاء نظام

 کىه نمىود تعيىين سىاليانه حقوقی آنان برای ديگر، کار به سربازان اشتغال از جلوگيری منظور به و آماده هميشه

 که ساليانه حقوق اين داشت. نظر م  آن در را و... جنگها در شرکت دفعات بودن، صحابی مانن  خاصی مالکهای

 تىا 311 بىين مبلغىی افراد، تناسب به گشت، می تامين ش ه گشوده تازه سرزمينهای خراج و فتوحات از عم تا

 افراد به و ش  می نامي ه «العطاء شر » نام به آن ح اکثر مق ار که (84)گشت می شامل را سال در درهم 2111

 (85) گردي . می پرداخت فراوان، رشادت و شجاعت مانن  برجسته ويژگيهای دارای

 

 مالکهىای و ويژگيهىا امىا کىرد تصويب را عطاء نظام اصل حکومت، به رسي ن از پس السالم عليه علی حضرت
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 هىای نارضىايتی امىر ايىن کىه نمود برقرار را عطاء در کامل مساوات و کرد الغا را متفاوت پرداختهای در عمر

 (86) ش . سبب را فراوان

 بىه مىال وصىول محض به که بود آن السالم عليه علی حضرت زمان در عطاء، پرداخت ويژگيهای از ديگر يکی

 ;گىردد انباشىته المىال بيىت در اموال گذاشت نمی و نمود می اق ام آن تقسيم به السالم عليه حضرت المال بيت

 از السىالم عليىه حضىرت و رسي  اصفهان از فراوانی مال عطاء، نوبت سه تقسيم از پس است ش ه نقل که چنان

 (87) بگيرنىىى . تحويىىىل را خىىىود عطىىىاء چهىىىارمين تىىىا خواسىىىت اسىىىباع رؤسىىىای و مىىىردم

 خىود مخالفان به حتی السالم عليه حضرت بودکه آن السالم عليه حضرت آن زمان در عطاء، اين ويژگی سومين

 (88) کىرد. مىی پرداخىت را حقوق اين بودن  ننموده اسالمی حکومت عليه عملی اق ام که مادامی خوارج مانن 

 برقىرار عطىاء طبقاتی نظام دوباره و ش  برداشته ميان از کلی به پرداخت نظام اين معاويه، حکومت زمان در اما

 بىه تقىرب ميىزان بلکه ;نگردي  لحاظ جنگها در شرکت و اسالم در سابقه و فضيلت مالکهای بار اين ولی گردي 

 رد معاويىه تنهىا و ش  حذ  موالی عطاء (89) گرفت. قرار مالک حکومت به سرس ردگی مق ار و اموی دستگاه

 لذا و (91) نگردي  پرداخت هم آن که نمود صادر را آنان به سال در درهم 15 پرداخت دستور زمان از ای برهه

 .ش ن  خود تالش و کار از ارتزاق به ناچار موالی

 بىود آگاه خوبی به ضعف نقطه اين از نيز حکومت و داشتن  رزق و عطاء به ش ي ی وابستگی مردم زمان اين در

 .کرد می استفاده آن از مهم ستاويزید عنوان به و

 هىايی عرافت عبي اهلل دي يم که چنان ;گردي ن  می عطاء قطع به ته ي  بودن  شيعيان عم تا که حکومت مخالفان

 .نمود عطاء قطع به ته ي  داشت، وجود مخالفی شخص آنها در که را

 در را او و نمىود محاصىره را زيىاد بىن هللعبي ا قصر خود س اه همراه به السالم عليه عقيل بن مسلم که هنگامی

 پراکن ه صورت در عطاء ازدياد به مسلم اطرافيان و مردم تشوي  عبي اهلل موف  شگردهای از يکی داد قرار فشار

 اطرافيىان سىريع شى ن پراکن ه باعث شگرد اين که بود شورش ادامه صورت در عطاء قطع به ته ي  نيز و ش ن

 کىه را کوفىه مىردم از عظيمىی لشىگر توانسىت عطىاء، ازدياد يعنی ;شيوه همين با هک چنان (91) ;گردي  مسلم

 (92) نماي . جن  وارد حضرت آن عليه بود، السالم عليه حسين امام با دلهايشان

 راه بىه بىا آنها داشت را کوفيان به نسبت حجت اتمام قص  السالم عليه حسين امام که هنگامی عاشورا، روز در

 السىالم عليىه امىام بىاالخره کردن ، می السالم عليه حضرت آن سخنرانی از ممانعت در سعی ا،سروص  ان اختن

 بىه نسىبت کوفيىان عصيان علل از يکی عنوان به را آن عطاء، مساله به اشاره با و گرفت دست در را کالم رشته

 :است چنين السالم عليه حضرت آن سخنان ;برشمرد خود



181 

 

 علىی فطبىع الحرام من بطونکم مللت و الحرام من عطياتکم انخزلت ق  لقولی، مستمع غير المری عاص کلکم و»

 کىه( چىرا باشى  چنين )باي  دهي  نمی فرا گوش من سخنان به و ورزي ي  مرا عصيان شما همه (93) ;« قلوبکم

 هايتىانقلب خىوردن مهىر باعث پس گردي ه، انباشته حرام از شکمهايتان و آم ه فراهم حرام مال از شما عطاهای

 .است ش ه

 61 سىال حجىه ذی 8 تىا رمضىان 15 )از کوفه در اقامت ماه سه ح ود طی مسلم جناب اگر گفت بتوان شاي 

 می تضمين او پيروزی نماي ، استفاده خود نفع به آن از و گيرد اختيار در را کوفه المال بيت توانست می هجری(

 بىين آن در موجود درهم ميليون 9 کردن تقسيم و مالال بيت تصر  با مختار هجری، 66 سال در که چنان ;ش 

 (94) شود. مسلط کوفه بر توانست يارانش،

 بىا کىه مردمی که چرا برس ، پيروزی به پول و زور با بخواه  که نبود نهضتی السالم عليه حسين امام نهضت اما

 مختىار مىورد در که همچنان دکر خواهن  ترک را صحنه منافعشان افتادن خطر به هنگام در آين ، هم گرد درهم

 .گذاشتن  تنها مصعب دشمنش، با مقابله در را او و ش  چنين

------------------- 
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 .1372 اسالمی، انتشارات دفتر قم، اول: چاپ اسالمی، حسن سي  ترجمه عاب ين، محم علی

 و ،149 ص ق،1399االسىالمی، دارالکتىاب پىنجم]قم[، چاپ الحسين، مقتل موسوی، عب الرزاق مقرم، .36

 .3/441الحسين، ماماال حياة

 قىاهره، سىوم، چىاپ االسىالمی، العصىر العربىی، االدب تىاريخ شىوقی، ضيف، ;4/132 طبری، تاريخ .37

 .2/186 م،1963 مصر، دارالمعار 

 و للطباعىة سروش دار تهران، اول، چاپ امامی، ابوالقاسم تحقي  االمم، تجارب ابوعلی، رازی، مسکويه .38

 .2/57 ش، 1366النشر،

 .3/243طبری، تاريخ .39

 .2/15 االمم، تجارب .41

 .2/415 الذهب، مروج .41

 الحلبىی، مطبعىة مصىر، دوم: چىاپ الزاهىر، العربية عصور فی العرب خطب جمهرة احم ، صفوت، زکی .42

 .بع  به 1/421 ق، 1385

 .3/513طبری، تاريخ .43

 .545 همان، .44

 .2/385 الذهب، مروج ;4/59 همان، .45

 .4/277 طبری، تاريخ .46

 کلمات موسوعة اسالمی( تبليغات سازمان به وابسته باقرالعلوم تحقيقات )معه  ديگران. و شريفی محمود .47

 .373 ص ق،1415 دارالمعرو ، قم، اول: چاپ السالم، عليه الحسين االمام

 .بع  به 4/558 طبری، تاريخ .48

 .بع  به 2/421 السالم، عليه الحسين االمام حياة .49

 .221 الطوال، االخبار .51

 .44/334 بحاراالنوار، .51

 .2/59 ،االمم تجارب .52

 .229الطوال، االخبار .53

 .4/323 طبری، تاريخ .54
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 النهضىة، مکتبىة بغ اد، اول: چاپ االسالمية، العربية الخالفة عصور فی العراق تاريخ فاروق، فوزی، عمر .55

 .بع  به 221 ص االقتصاديه، و االجتماعية الحياة و ;21 ص م،1988

 چهىارم: چىاپ بحرالعلىوم صىادق محمى  سي  تحقي  الکوفه، تاريخ احم ، بن سي حسين نجفی، براقی .56

 .242 ص ق، 1417داراالضواء، بيروت،

 .متن در مذکور سالهای حوادث ذيل ،4 ج طبری، تاريخ به شود مراجعه .57

 .بع  به 4/128 طبری، تاريخ .58

 .62 ص الکوفه، م ينة تخطيط .59

 .4/215 طبری، تاريخ .61

 .258 همان، .61

 .2/416 السالم، عليه الحسين االمام حياة .62

 ج( ;48 ص الکوفة، فی االقتصادية و االجتماعية الحياة ب( ;3/151 طبری تاريخ الف( به: دشو مراجعه .63

 بنيىاد مشىه ، اول: چىاپ مقى م، سىروق  ابوالحسىن ترجمىه جعيط، هشام اسالمی، شهر پي ايش کوفه،

 ...و بع  به 262 ص ،1372 رضوی، ق س آستان اسالمی پژوهشهای

 العامة، الثقافة شؤون دار بغ اد، االموی، العصر فی االسالمی لعربیا جيش تنظيمات خال ، الجنابی، جاسم .64

 .223 ص

 .4/199 طبری، تاريخ .65

 .275 همان، .66

 .297الکوفة، تاريخ .67

 .4/285 طبری، تاريخ .68

 1418 العربىی، التىراث داراحيىاء بيىروت، اول: چىاپ شىيری، علىی تعليى  العىرب، لسان منظور، ابن .69

 .9/154ق،

 .1/176 االسالمی، التم ن تاريخ .71

 .3/152طبری، تاريخ .71

 .3/118طبری، تاريخ به: شود مراجعه عمر عطای نظام ويژگيهای از بيشتر اطالع برای .72

 .بع  به 49الکوفة، فی االقتصادية و االجتماعية الحياة و 223االسالمی، العربی الجيش تنظيمات .73

 .همان .74

 .4/267 طبری، تاريخ .75
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 .1/176 االسالمی، التم ن تاريخ .76

 .عسکری هالل ابی االوائل از نقل به 223االسالمی، العربی الجيش تنظيمات .77

 .5/8 العق الفري ، از نقل به 54 الکوفه، فی االقتصادية و االجتماعية الحياة .78

 .بع  به 86االسالمی، العربی الجيش تنظيمات .79

 .219الکوفة، فی االقتصادية و االجتماعية الحياة .81

 .همان .81

 .222 همان، .82

 .همان .83

 .221 همان، .84

 تهران، اول،: چاپ اموی، دوران پايان تا آغاز از مسلمين ماليه و مالی وضع بررسی ابوالقاسم، اجتهادی، .85

 .137 ص ،1363سروش، انتشارات

 .4/316 طبری، تاريخ .86

 .82 االقتصادية، و االجتماعية الحياة .87

 .438 البل ان، فتوح ;3/118طبری، تاريخ .88

 .98 العربی، الجيش تنظيمات ;241 االجتماعية، الحياة .89

 .126 خطبه االسالم، فيض البالغة، نهج .91

 .2/421 الذهب، مروج .91

 .4/53 طبری، تاريخ .92

 .92 العربی، الجيش تنظيمات .93

 .87االجتماعية...، الحياة .94

 .4/277 طبری، تاريخ .95

 .2/453 السالم، عليه الحسين االمام حياة .96

 .422 السالم، عليه الحسين االمام کلمات موسوعة .97

 .2/138 االمم، تجارب .98
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