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ا ب� ـ ـ تـ� ـ ـدا
عاشورا  ،شور و شعور
قیام مقدس امام شهیدان حسین بن علی (ع) نه فقط در مدار تاریخ تشیع ،بلکه
با نگاه و محوری انسانی ،مورد دقت است .وجود مقدس سید الشهدا (ع) در
نگاهی عالی و در پهنه و گستره عالم انسانی دست به تحرکی ماندگار زد و هماره
انگیزه شد برای آزادگان.
معیار قیام عاشورا ،نه فقط احساس و شور ،بلکه عقالنیت و آزادگی است که
ً
اساسا قدم در این راه گذاشتن بدون انگیزههای واالی آسمانی این تحرکات را
عقیم میسازد  .تجلی اراده آسمانی در تمامی لحظات نهضت جاویدان عاشورا ،
گواه ماندگاری این عمل است .
اما شور است ،چه آنکه انسان ،بازیگر این عرصه است و آدمی با تمام وجود
خویش تجلی نام زیبای عشق است و انسان کامل سرآمد این قصه ش ،پس
کمال تجلیگاه اراده عاشقانه گردید.
و شعور است چون در پی مطالبات حقمدارانه خلق است از دیوان و ددان.
پس عاشورا ،شور است و شعور و هر دو در نفخههای آسمانی و دمادم از عطر
عاشقی .تمام لحظات ماندگار عاشورا  ،خدا را در لباس بندگی ستودن است و
گذشت از تمام عطایای زیبای حضرت دوست و جان نثاری در طریق احیای
ّ
سنت حقه محمدی ،که فرمود (ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی
فیاسیوف خذینی) پس سوخت و به کمال رسید و طریق محبت و ارشادش
کاملساز گردید.
ً
عاشق ترینها در عاشقانهترین لحظات ،سرود (الهی رضا بقضائک ،تسلیما
ً
المرک ،ال معبودا سوا ک)
و نه برای مسلمانان الگو  ،بلکه انسان مخاطب اصلی پیام او شد که وجدان آ گاه
ّ
ّ
انسان ذلت نمیپذیرد (هیهات منا الذله)
و هر آنکس که زلفش به دستار خونین او رنگین شد او نیز علم و علمدار خواهد شد .
در این شماره از کتاب ماه تبلیغ (زاد) عطری از نسیم خدایی عاشورا تقدیم میگردد.

با سپاس
گروه تدوین کتاب ماه تبلیغ

ـ�خ
ت� ــار ی�ـ ـ ـ ݤ

وقایع ماه محرم

ّاول
آغاز محاصره اقتصادی پیامبر (ص) و بنی هاشم در شعب ابیطالب(۷بعثت)
اولین روز سال هجری قمری
الرقاع(۷ق)
غزوه ذات ِ
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اولین جمع آوری زکات(۹ق)
فتح مصر به دست عمرو بن عاص در زمان خالفت عمر بن خطاب(۲۰ق)
درگذشت محمد حنفیه فرزند امام علی(ع)(۸۱ق)
درگذشت آیت اهلل شیخ حسن عاملی (صاحب معالم االصول ،فرزند شهید
ثانی)(۱۰۱۱ق)
درگذشت آیت اهلل میرزا جعفر قزوینی(۱۲۹۷ق۲۴/آذر۱۲۵۸ش)
درگذشت آیت اهلل شیخ مرتضی طالقانی (۱۳۶۳ق۶/دی۱۳۲۲ش)
درگذشت آیت اهلل سید ابوالحسن رفیعی قزوینی(۱۳۹۵ق۲۴/دی۱۳۵۳ش)
درگذشت آیت اهلل سید عبداهلل شیرازی (۱۴۰۵ق۵/مهر۱۳۶۳ش)

دوم
درگذشت حضرت آدم(ع)
۶۱ق .ورود کاروان امام حسین(ع) به کربال
۶۰۵ق .درگذشت ورام بن ابی فراس حلی (شیخ ورام)
۱۲۹۶ق .والدت محمد حسین غروی اصفهانی در شهر نجف
۱۳۷۰ق .درگذشت محمد بن طاهر سماوی نجفی
۱۴۲۳ق .درگذشت ابوالحسن ایازی ( ۲۵اسفند ۱۳۸۰ش)

سوم
روز آزاد شدن حضرت یوسف(ع) از زندان
دعوت جهانی اسالم توسط پیامبر(ص)(۷ق)
نامه امام حسین(ع) به اهل کوفه(۶۱ق)
ورود عمر بن سعد به کربال(۶۱ق)
درگذشت آیت اهلل شیخ حسین علی منتظری(۱۴۳۱ق۲۹/آذر۱۳۸۸ش)
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چهارم
سخنرانی عبیداهلل بن زیاد علیه امام حسین(ع) در مسجد کوفه(۶۱ق)
َ
شهادت قیس بن َم ْس ِهر فرستاده امام حسین(ع) به کوفه(۶۱ق)
درگذشت آیت اهلل شیخ احمد مجتهدی تهرانی(۱۴۲۹ق۲۳/دی۱۳۸۶ش)

پنج ــم
عبور حضرت موسی(ع) با بنی اسرائیل از رود
اعزام سپاه ابن زیاد جهت ممانعت از حرکت مردم کوفه برای یاری امام
حسین(ع)(۶۱ق)
والدت آیت اهلل میرحامد حسین هندی(۱۲۴۶ق)
درگذشت آیت اهلل فاضل مراغه ای(۱۳۱۰ق۹/مرداد۱۲۷۱ش)
درگذشت آیت اهلل سید جعفر شاهرودی(۱۳۵۲ق۱۰/اردیبهشت۱۳۱۲ش)
درگذشت آیت اهلل محمد باقر کمره ای(۱۴۱۶ق۱۴/خرداد۱۳۷۴ش)

ششم
یاری طلبی حبیب بن مظاهر از بنی اسد برای کمک به امام حسین (ع) در
واقعه عاشورا(۶۱ق)
اولین محاصره فرات در جریان واقعه کربال(۶۱ق)
درگذشت سید رضی(۴۰۶ق)

هفتم
منع آب از سپاه امام حسین(ع)(۶۱ق)
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والدت آیــتاهلل ســید محمدهــادی میالنــی از مراجــع تقلیــد عــراق
( ۱۳۱۳ق۹ /تیــر ۱۲۷۴ش)
درگذشت آیت اهلل جعفر نزاری نقدی(۱۳۷۰ق۲۷/مهر۱۳۲۹ش)

هشتم
مالقات امام حسین(ع) با ابن سعد(۶۱ق)
وفات آیت اهلل مال علی زنجانی (۱۲۹۰ق۱۸/اسفند۱۲۵۱ش)

نهم(تاسوعا)
محاصره خیمه ها در کربال(۶۱ق)
آمدن امان نامه برای فرزندان ام البنین(۶۱ق)
ُ
درخواست تاخیر جنگ از سوی امام حسین(ع)(۶۱ق)
درگذشت سید محمد حسینی لواسانی تهرانی(۱۳۵۶ق۲/فروردین۱۳۱۶ش)
درگذشت میرزاعلی فلسفی(۱۴۲۷ق۱۹/بهمن۱۳۸۴ش)
درگذشت محمد شریف رازی(۱۴۲۱ق۲۶/فروردین۱۳۷۹ش)
ُ
درگذشت سید محمدقلی موسوی هندی نیشابوری مشهور به عالمه
کنتوری (۱۲۶۸ق)

دهم(عاشورا)
شب دهم
سخنان امام حسین(ع) با اصحابش پیش از واقعه عاشورا (۶۱ق)
روز دهم
شهادت امام حسین(ع) و یارانش در روز عاشورا (۶۱ق)
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درگذشت ام سلمه همسر پیامبر(ص) (۶۲ق)
درگذشت عبیداهلل بن زیاد توسط سپاهیان مختار(۶۷ق)
شهادتثقةاالسالمتبریزیتوسطعوامل روس در تبریز(۱۳۳۰ق۹/دی۱۲۹۰ش)
انفجار بمب در حرم امام رضا(ع)(۱۴۱۵ق۳۰/خرداد۱۳۷۳ش)

یازدهم
شب یازدهم
سر امام حسین(ع) در تنور خولی(۶۱ق)
روز یازدهم
حرکت دادن اهل بیت امام حسین(ع) به سوی کوفه(۶۱ق)
درگذشت آیت اهلل سید عبداهلل ضیائی(۱۴۱۰ق۲۳/مرداد۱۳۶۸ش)

دوازدهم
دفن شهدای کربال(۶۱ق)
ورود اهل بیت امام حسین(ع) به کوفه(۶۱ق)
شهادت امام سجاد(ع)(به قولی)(۹۵ق)

سیزدهم
اسرای کربال در مجلس ابن زیاد(۶۱ق)
شهادت عبداهلل بن عفیف به دست عبیداهلل بن زیاد(۶۱ق)
درگذشت مال عبداهلل شوشتری(۱۰۲۱ق)
درگذشت مال محمد صالح مازندرانی(۱۰۸۰ق)
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چهاردهم
والدت ابن حجاج شاعر شیعی(۳۳۰ق)
درگذشتآیتاهللسیدصدرالدینعاملیاصفهانی(۱۲۶۳ق۱۲/دی۱۲۲۵ش)
درگذشت آیت اهلل سید ابوالقاسم الهوری(۱۳۲۴ق۱۹/اسفند۱۲۸۴ش)
درگذشت آیت اهلل علی کاشانی(۱۴۱۶ق۲۳/خرداد۱۳۷۴ش)

پانزدهم
فرستادن سرهای شهدای کربال به سوی شام(۶۱ق)
درگذشت محدث رازی(۱۸۸ق)
والدت سید بن طاووس(۵۸۹ق)

شانزدهم
درگذشت آیت اهلل سید مهدی خوانساری(۱۳۹۱ق۲۳/اسفند۱۳۴۹ش)

هفدهم
والدت شیخ بهایی(۹۵۳ق)
والدت آیت اهلل مسلم ملکوتی(۱۳۴۲ق۷/مهر۱۳۰۲ش)

هجدهم
والدت آیت اهلل حیدرقلی سردار کابلی(۱۲۹۳ق۲۵/بهمن۱۲۵۴ش)
والدت آیت اهلل سید احمد خوانساری(۱۳۰۹ق۲/شهریور۱۲۷۰ش)
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درگذشت آیت اهلل محمد حسن مامقانی(۱۳۲۳ق۵/فروردین۱۲۸۴ش)
درگذشت عالمه سید محمد حسین طباطبائی(۱۴۰۲ق۲۴/آبان۱۳۶۰ش)

نوزدهم
حرکت کاروان اسیران کربال به سوی شام(۶۱ق)
والدت سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی (۱۳۳۴ق۴/آذر۱۲۹۴ش)
درگذشت آیت اهلل شیخ محمدجواد مغنیه(۱۴۰۰ق۱۸/آذر۱۳۵۸ش)
درگذشت آیت اهلل محمد تقی مطهری بروجردی(۱۴۳۵ق۲/آذر۱۳۹۲ش)

بیستم
دفن بدن َج ْو ِن ْب ِن ُح َوی غالم ابوذر غفاری از شهدای کربال(۶۱ق)

بیست و یکم
درگذشت ابو نعیم اصفهانی(۴۳۰ق)
درگذشت عالمه حلی(۷۲۶ق)
درگذشت آیت اهلل شیخ محمد حسین زاهد(۱۳۷۲ق۱۹/مهر۱۳۳۱ش)
درگذشت آیت اهلل میرزا کاظم مجتهد شبستری(۱۴۰۱ق۸/آذر۱۳۵۹ش)

بیست و دوم
درگذشت شیخ طوسی(۴۶۰ق)
والدت آیت اهلل محمد آصف محسنی(۱۳۵۴ق۵/اردیبهشت۱۳۱۴ش)
درگذشتآیتاهللمیرزابیوکخلیلزاده(مروج)(۱۴۲۲ق۲۷/فروردین۱۳۸۰ش)
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بیست و سوم
درگذشت مال محمد نراقی(۱۲۹۷ق۱۶/دی۱۲۵۸ش)
درگذشت آیت اهلل سید عبداهلل بالدی بوشهری(۱۳۷۳ق۱۰/مهر۱۳۳۲ش)
والدت آیت اهلل شیخ رضا مدنی کاشانی(۱۳۲۱ق۳۱/فروردین۱۲۸۲ش)
بمبگذاری و تخریب حرم عسکریین(ع) در سامراء سال ۱۴۲۷ق( ۳اسفند
۱۳۸۴ش)

بیست و چهارم
درگذشت آیت اهلل مال محمد تقی استرآبادی(۱۲۷۲ق۱۴/مهر۱۲۳۴ش)

بیست و پنجم
شهادت امام سجاد(ع)(۹۵ق)

بیست و ششم
محاصره مکه و سنگ باران کعبه از سوی سپاهیان یزید بن معاویه(۶۴ق)
شهادت علی بن الحسن المثلث(۱۴۴ق)
درگذشت آیت اهلل مال عبداهلل تستری(۱۰۲۱ق)
درگذشت سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی (۱۴۱۶ق ۴/تیر ۱۳۷۴ش)

بیست و هفتم
درگذشت آیت اهلل مال علی کنی(۱۳۰۶ق)
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بیست و هشتم
درگذشت حذیفه بن یمان از اصحاب پیامبر اسالم(ص)(۳۶ق)
ورود اسرای اهل بیت امام حسین(ع) به بعلبک(۶۱ق)
تبعید امام جواد(ع) به بغداد(۲۲۰ق)
انقراض حکومت عباسی(۴۵۶ق)
والدت محمد طاهر تنکابنی(۱۲۸۰ق۲۴/تیر۱۲۴۲ش)
شهادت محمد مفتح(۱۴۰۰ق۲۷/آذر۱۳۵۸ش)

بیست و نهم
تصرف قم توسط قوای روسیه در جریان جنگ جهانی اول (1334ق /آذر 1294ش)
درگذشت آیت اهلل سید علی حجت کوه کمره ای(۱۳۶۰ق۷/اسفند۱۳۱۹ش)
درگذشت آیت اهلل سید جمال الدین گلپایگانی(۱۳۷۷ق۴/شهریور۱۳۳۶ش)
درگذشت آیت اهلل شیخ یوسف باقری بنابی(۱۴۰۷ق۱۲/مهر۱۳۶۵ش)

سی ام
قتل جعفر برمکی و سقوط خاندان برمکیان به فرمان هارون الرشید(۱۷۸ق)
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عاشورا در آینه آمار و ارقام
1

نویسنده:محسنرنجبر

چكیده
پژوهش حاضر ،گزارشى است از مهمترین اعداد و ارقام حادثه عاشورا،
از جمله آمار سپاه امام حسین(علیه السالم) و لشكر یزید ،آمار شهدا
و كشته هاى دشمن ،آمار سرهاى شهدا ،روز شمار واقعه عاشورا و. ...
ضمن مقایسه و تحلیل اخبار گونا گون و در برخى موارد ،ناهمگون
درباره اعداد و ارقام این حادثه ،تالش شده است كه گزارش صحیح و
قابل پذیرش ،گزینش و ارائه شود.

واژ گان كلیدى :عاشورا ،آمار ،سپاه امام حسین(علیه السالم) ،سپاه یزید و
شهداى كربال
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مقدمه
یكى از مباحث تاریخ عاشورا كه باید بحث و بررسى درباره آن صورت گیرد،
حادثه كربال در قالب آمار و ارقام است .اهمیت این بحث از آن روست كه با
توجه به بستر تاریخى این واقعه و تغییر شرایط و اوضاعى كه بر این حادثه
از آغاز تا فرجام آن حا كم بوده است ،اعداد و ارقام گزارش شده درباره آن،
متفاوت و گاه متناقض است .با توجه به همین نكته ،پژوهش حاضر انجام
شده ،با مقایسه بین منابع كهن تاریخى در این باره ،گزارش شفافى از اعداد
و ارقام به كار رفته در این رخداد تاریخى ارائه مى شود .گفتنى است در این
نوشتار در خصوص آمار و ارقامى كه از آغاز تا فرجام حادثه ،قابل توجه و ّ
تأمل
است 2به ویژه آمار سپاه طرفین ،شهدا ،كشتههاى دشمن و ...به ترتیب
حوادث ،تحقیق و بررسى شده است

آمار نامههاى كوفیان به امام حسین(ع)
ّ
مورخان ،آمار نامههاى رسیده به امام حسین (علیهالسالم) را در مكه
گونا گون نوشتهاند .گروهى  150نامه نوشتهاند كه هر نامه متعلق به یك یا
دو و یا چهار نفر بوده است3.طبرى ،تعداد نامه ها را حدود پنجاه و سه 4و
5
بالذرى  50نامه نوشته است.
6
اما ابن سعد تعداد نویسندگان نامه را 18هزار نفر نگاشته است ،چنان كه
ّ
سید بن طاووس گزارش كرده است كه در یك روز  600نامه براى امام(علیه
7

السالم) آمد تا آن كه 12هزار نامه جمع شد.
گزارش ابن سعد و ابن طاووس را نمى توان پذیرفت ،زیرا ـ چنان كه خواهیم
نوشت ـ آن چه در برخى منابع كهن آمده ،آن است كه بیعت كنندگان (نه
نویسندگان نامه ها)  12یا  18هزار نفر بوده اند ،از این رو به نظر مى رسد این
دو مورخ بین تعداد نویسندگان نامه ها و آمار بیعت كنندگان خلط كرده اند.
در جمع بندى دیدگاه مورخان در این باره ،به نظر مى رسد گزارش  150نامه
با ّ
توجه به كثرت قائالن و قدمت برخى منابع آن ،به واقعیت نزدیك تر باشد.
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تعداد بیعت كنندگان با حضرت مسلم در كوفه
تعداد كوفیان بیعت كننده با مسلم بن عقیل نیز در منابع تاریخى متفاوت
نقل شده است .بسیارى از منابع ،آمار بیعت كنندگان را 18هزار نفر 8و برخى
12هزار نفر9نوشته اند .در خبرى به نقل از امام باقر(علیه السالم) آمار بیعت
كنندگان  20هزار نفر بیان شده است 10.اما ابن اعثم و خوارزمى بیش از  20هزار
نفر 11،ابن شهرآشوب  25هزار نفر12،ابن قتیبه و ابن عبدربه بیش از  30هزار
نفر 13،و ابن عسا كر و ابن نما حلى (در جاى دیگر به نقل از شعبى) 40 ،هزار
نفر 14گزارش كرده اند.
در گزارشى ،زید بن على در پاسخ سلمة بن كهیل بیعت كنندگان با جدش
امام حسین(علیه السالم) را هشتاد هزار نفر ذكر كرده است 15كه به نظر مى
رسد این رقم نزدیك به تعداد افرادى است كه آمادگى خود را براى جنگ با
سپاه یزید اعالم كردند.
گزارش طبرى از ابومخنف كه 18هزار نفر را گزارش كرده است ،از اعتبار بیشترى
برخوردار است ،به ویژه آن كه منابع كهن دیگر نیز این آمار را تأیید كرده اند

كوفیان آماده براى نبرد
در برخى گزارش ها آمده است كه آمار كوفیان آماده براى جنگ با لشكر یزید
16
100هزار نفر بودند.

قیام كنندگان همراه مسلم
برخى منابع ،تنها به همراه شدن كوفیان با مسلم در آغاز قیامش اشاره كرده
و سخنى از تعداد آنان به میان نیاورده اند .ابوالفرج اصفهانى مى نویسد:
هنگام خروج مسلم ،كوفیان نزد وى اجتماع كردند تا آن جا كه مسجد و بازار
كوفه از جمعیت پر شد 17.اما ابن سعد و ذهبى ،همراهان مسلم را در قیام
كوفه 400 ،نفر 18،طبرى و شیخ مفید 4هزار نفر 19و ابن اعثم ،مسعودى و
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خوارزمى18 ،هزار یا بیشتر 20،ابن شهرآشوب8 ،هزار نفر 21و ابن حجر عسقالنى
 40هزار نفر 22نوشته اند.
با توجه به آن كه فراخوانى نیروها از سوى مسلم بر اثر شرایط اضطرارى كه
ً
عبیداهلل به وجود آورده بود ،نا گهانى و بدون اعالم قبلى صورت گرفت و طبیعتا
نمى شد همه بیعت كنندگان به سرعت به مسلم بپیوندند ،گزارش طبرى از
ابومخنف و شیخ مفید ،یعنى  4هزار نفر از اعتبار بیشترى برخوردار است.

محاصره كنندگان مسلم
در جریان دست گیرى مسلم توسط نیروهاى رئیس پلیس كوفه ،برخى
منابع ،تعداد افرادى را كه مأمور انجام این كار شده بودند 60 ،یا  70نفر 23و
برخى دیگر  24 100یا  300نفر 25نوشته اند.
ا گر بپذیریم كه حتى كم ترین عدد ،یعنى  60نفر ،مأمور دست گیرى حضرت
مسلم شده بودند ،این امر حا كى از شجاعت و دالورى باالى وى دارد كه حا كم
كوفه مجبور مى شود این تعداد افراد را براى دست گیرى او گسیل دارد.

آمار اصحاب امام(ع)
پیش از پرداختن به گزارش هاى مورخان در این باره ،یادآورى چند نكته
ضرورى است:
1ـ هیچ شیوه اى براى دست یافتن به آمار دقیق و حقیقى یاران امام حسین
(علیه السالم)ّ ،
اعم از شهدا و غیرشهدا وجود ندارد و این مسئله به دو سبب
است:
اول :آن كه مستندات و مدارك دست اول در این باره ،گزارش هاى شاهدان
عینى حادثه است كه تعداد یاران امام(علیه السالم)را گونا گون نقل كرده اند.
ً
این گونه گزارش ها ،طبیعتا بر مبناى شمارش و آمارگیرى دقیق و تك تك نبوده
است ،بلكه به اقتضاى ویژگى هاى طبیعى این قبیل حوادث و بر مبناى
26
مشاهده عینى و حدس و تخمین بوده است.
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دوم :آن كه در ثبت و ضبط نام افراد در منابع تاریخ و حدیث ،از نظم
و قاعده مشخصى پیروى نشده است; به این معنا كه در ضبط نام افراد،
دقت الزم صورت نگرفته است ،گاه یك نفر به اعتبار اسم ،كنیه ،نام پدر یا مادر
و یا حتى با مشخصات تیره و تبار ،به چند شكل ثبت شده و در نتیجه ،این
امر موجب تكرار نام و نشان یك نفر شده است .از این رو مشاهده مى شود كه
در برخى منابع و مقاتل ،یك نفر ،چند نفر به حساب آمده است 27.این امر هر
محققى را در ارائه گزارش شفاف و دقیق از آمار اصحاب امام(علیه السالم) با
مشكل روبه رو ساخته است.
 2ـ تعداد یاران امام حسین(علیه السالم) در همه مراحل قیام ،ثابت نبوده
است ،چنان كه یاران امام(علیه السالم) هنگام خروج از مكه با زمان ورود
حضرت به كربال و با روز عاشورا متفاوت بوده است .براى نمونه ـ چنان كه
خواهیم نوشت ـ ابن اعثم و خوارزمى آمار اصحاب امام(علیه السالم) را هنگام
خروج حضرت از مكه  82نفر گزارش كرده اند ،اما تعداد سپاه حضرت را در روز
عاشورا  72نفر نوشته اند.
 3ـ گذشته از اختالف گزارش ها درباره آمار بنى هاشم ،این نكته حائز اهمیت
است كه برخى از افراد بنى هاشم نه تنها در كربال حضور نداشته اند ،بلكه در
اصل وجود آنان نیز شك و تردید است ،مثال ابراهیم بن حسین(علیه السالم) را
منابع متأخر ،از فرزندان امام حسین(علیه السالم) دانسته اند 28،اما در
برخى
ِ
منابع متقدم تاریخى ،حدیثى ،رجالى و انساب ،چنین فرزندى براى امام(علیه
السالم) گزارش نشده است.
با توجه به آن چه گفته شد براى آن كه تا حد امكان ،گزارش روشنى در این
باره ارائه شود ،آمار اصحاب امام(علیه السالم) در چهار مقطع زمانى و مكانى از
مراحل قیام ،بررسى و ارائه مى شود:

الف) هنگام خروج از مدینه
تا آن جا كه بررسى كرده ایم بسیارى از منابع ،تنها به خروج امام حسین(علیه
السالم) از مدینه همراه اهل بیت خود اشاره كرده و هیچ سخنى از تعداد
همراهان امام(علیه السالم) به میان نیاورده اند 29.تنها رقمى كه در این باره
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وجود دارد ،در روایت شیخ صدوق(رحمه اهلل)از امام صادق(علیه السالم) است
كه در آن تعداد یاران و اهل بیت همراه امام حسین(علیه السالم) هنگام خروج،
30
 21نفر گزارش شده است.

ب) هنگام خروج از مكه
 1ـ ابن سعد تعداد همراهان امام(علیه السالم) را  60نفر از اصحاب و  19نفر از
بنى هاشم (زن ،مرد و كودك) نوشته است 31.ابن عسا كر و ابن كثیر در گزارش
خود ،تعداد اهل بیت امام(علیه السالم) را مشخص نكرده اند ،اما تعداد یاران
32
امام(علیه السالم) را  60نفر از كوفیان نوشته اند.
 2ـ ابن قتیبه دینورى و ابن عبد ربه از زبان مسلم بن عقیل هنگام شهادتش
(كه مصادف با زمان خروج امام(علیه السالم) از مكه بوده) همراهان امام
33
حسین(علیه السالم) را از زن و مرد 90 ،نفر نوشته اند.
3ـ ابن اعثم ،خوارزمى ،محمد بن طلحه شافعى ،اربلى و ابن صباغ مالكى
همراهان امام(علیه السالم) را هنگام خروج حضرت از مكه  82نفر نوشته اند.

34

4ـ ابن كثیر در جاى دیگر ،همراهان امام(علیه السالم) را نزدیك به  300نفر نوشته
35
است.
چنان كه مالحظه مى شود ،صرف نظر از گزارش اخیر ابن كثیر كه متفرد است،
تفاوت آمارهاى دیگر با هم ،كمتر از ده نفر است 36كه این تفاوت ـ چنان كه
گفته شد ـ ناشى از گزارش تخمینى راویان (نه آمارگیرى دقیق) است.

ج) در كربال (پیش از عاشورا)
گزارش آمار یاران امام(علیه السالم) هنگام ورود و حضور در كربال متفاوت نقل
شده است:
1ـ ّ
عمار دهنى به نقل از امام باقر(علیه السالم) یاران امام حسین(علیه السالم)
37
را هنگام ورود به كربال  145نفر ( 45نفر سواره و  100نفر پیاده) ذكر كرده است.
 2ـ برخى مورخان  89نفر نوشته اند ،با این توضیح كه  50نفر اصحاب
امام(علیهالسالم) 20 ،نفر از از سپاه دشمن (كه به امام(علیه السالم)پیوستند)
22
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و  19نفر از اهل بیت(علیهم السالم) 38.وى پیش از این ،تعداد سواران
39
امام(علیه السالم) را  32نفر در مسیر كربال نوشته است.
 3ـ یعقوبى اصحاب و اهل بیت امام(علیه السالم) را  62یا  72نفر گزارش كرده
40
است.
 4ـ مسعودى تنها مورخى است كه آمار اصحاب امام(علیه السالم) را هنگام روانه
41
شدن به كربال به همراه سپاه ّ
حر 500 ،سوار و حدود  100پیاده نوشته است.
 5ـ ابن شهرآشوب تعداد یاران امام(علیه السالم) را در كربال (پیش از عاشورا) 82
42
نفر نوشته است.
َ
 6ـ ابن أبار َبل ْنسى( 43م  658ق) بیش از  70نفر پیاده و سواره نوشته است.
روایت عمار ُد ْهنى و گزارش مسعودى را نمى توان پذیرفت .اما روایت ّ
عمار
ُدهنى ـ صرف نظر از بحث هایى كه در مورد عمار در كتاب هاى رجالى مطرح
است  45از نظر محتوا ّ
متفرد است و نه تنها هیچ شاهدى آن را تأیید نمى كند،
بلكه گزارش جدا شدن گروهى از همراهان امام(علیه السالم) در منزل زباله كه
به انگیزه پیروزى امام(علیه السالم)ایشان را همراهى كرده بودند 46،حا كى از
كاهش چشم گیر یاران امام(علیه السالم) است و ـ چنان كه در قسمت پیشین
نگاشته شد ـ گزارش هاى آمار یاران امام(علیه السالم)پس از خروج وى از مكه و
در بین راه و پیش از ورود به كربال ،حدا كثر  90نفر را تأیید مى كند ،از این رو نمى
توان این گزارش را قابل اعتماد دانست .اما مسعودى در نقل گزارش خود ّ
متفرد
است و هیچ شاهد و قرینه اى نقل او را تأیید نمى كند .بنابراین ،از مجموع
گزارش هاى دیگر ،این نتیجه را مى توان گرفت كه یاران امام(علیه السالم)  70تا
نزدیك به  90نفر بوده اند.
44

د) روز عاشورا
گزارش هاى تاریخى در مورد تعداد یاران امام(علیه السالم) در روز عاشورا نیز یك
ً
گونه نیست كه ذیال مالحظه مى شود:
 1ـ مشهورترین و پرگوینده ترین قول 72 ،نفر است .ابومخنف به نقل از ّ
ضحاك
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بن عبداهلل مشرقى ،یاران امام حسین(علیه السالم) را  72نفر ( 32نفر سواره و
47
 40پیاده) نوشته است.
 2ـ گزارش حصین بن عبدالرحمن از سعد بن عبیده كه سپاه امام(علیه السالم)
48
را نزدیك به  100نفر دانسته است.
 3ـ طبرى از ابومخنف از قول زید بن على ،یاران امام(علیه السالم) را  300نفر
49
نوشته است.
50
 4ـ قاضى نعمان مغربى ،كم تر از  70نفر را نیز گفته است.
51
 5ـ مسعودى نویسنده كتاب اثبات الوصیه  61نفر نوشته است.
52
 6ـ خوارزمى (بنابر روایتى)  114نفر نوشته است.
53
 7ـ سبط ابن جوزى 145 ،نفر ( 45نفر سواره و  100نفر پیاده) نوشته است.
 8ـ ابن حجر هیتمى (م  974ق) ،بیش از  80نفر (هشتاد و چند نفر) نوشته
54
است.
گزارش  72نفر به اعتبار قدمت و اعتبار منابع و نیز كثرت ناقالن آن ،قابل اعتماد
و پذیرش است.

آمار لشكر عمر سعد
الف) تعداد سپاه
در منابع تاریخى ،آمار سپاهیان یزید نیز همانند آمار سپاه امام(علیه السالم)
بسیار گونا گون نوشته شده است:
 1ـ برخى منابع ،نام فرماندهان سپاه دشمن را با تعداد افراد تحت فرمان
شان ،به تفصیل گزارش كرده و مجموع آن را  22هزار نفر نوشته اند55.
 2ـ شیخ صدوق(رحمه اهلل) بنا بر دو روایت از امام صادق و امام سجاد(علیهما
السالم) آمار لشكر عبیداهلل را  30هزار نفر نوشته است56.
 3ـ مسعودى ،صاحب كتاب اثبات الوصیه  28هزار نفر گزارش كرده است57.
 4ـ طبرى شیعى  14هزار نفر نگاشته است58.
 5ـ ابن شهرآشوب  35هزار آمار داده ،اما هنگام گزارش نام فرماندهان هر
بخش ،تعداد افراد تحت فرمان آنان را در مجموع 25 ،هزار نفر نوشته است59.
 6ـ سبط ابن جوزى  6هزار نفر نگاشته است60.
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 7ـ گزارش دیگرى آمار سپاه دشمن را تا روز ششم محرم 20 ،هزار نفر
نوشته است61.
 8ـ ابن عنبه  31هزار نفر گزارش كرده است62.
 9ـ مالحسین كاشفى  32هزار و  17هزار را نیز گزارش كرده است63.
به نظر مى رسد گزارش قابل اعتماد در این باره ،روایت شیخ صدوق از امام
صادق و امام سجاد(علیهما السالم) ،یعنى  30هزار نفر باشد ،زیرا ا گرچه برخى
از راویان این دو روایت توثیق نشده اند ،اما با ّ
توجه به عنایت شیخ صدوق به
این دو روایت و به لحاظ این كه انگیزه جعل و تحریف در این مورد ،به نظر
نمى رسد ،رقم  30هزار نفر قابل پذیرش است.

ب) آمار كشته ها

بسیارى از منابع ،تعداد كشته هاى سپاه دشمن را  88نفر (به جز مجروحان)
نوشته اند64.
ست
اما این آمار نادر به نظر مى رسد ،زیرا:
اوال :طبق برخى گزارش ها ،تعداد كشته هاى دشمن حتى به دست برخى
از یاران امام(علیه السالم) بسیار بیش از این تعداد بوده است .شیخ صدوق
(م  381ق) و به پیروى از او ،محمد بن ّفتال نیشابورى (م  508ق) تعداد
كشتههاى دشمن را توسط برخى از اصحاب امام(علیه السالم) ،چنین
نوشتهاندّ :
حر بن یزید 18 :نفر ،زهیر بن قین 19 :نفر ،حبیب بن مظاهر31 :
ُ
َ
ُ
نفر ،عبداهلل بن ابى عروه ِغفارى 20 :نفر ،بریر بن خضیر 30 :نفر ،مالك بن انس
َ
نفر65،و ْهب بن
كاهلى 18 :نفر( ،یزید بن) زیاد بن مهاصر كندى (ابوالشعثاء)9 :
َو ْهب (یا عبداهلل بن عمیر كلبى) ( 7 :یا  )8نفر( ،نافع بن) هالل بن حجاج13 :
نفر 66،عبداهلل بن مسلم بن عقیل 3 :نفر ،على اصغر( 67ا كبر)(علیه السالم):
 54نفر ،قاسم بن الحسن(علیهما السالم) 3 :نفر68.
چنان كه مالحظه مى شود طبق این گزارش ،تعداد كشته هاى دشمن
توسط برخى از سپاهیان امام(علیه السالم)( 225 ،یا  69)226نفر است; یعنى
بیش از دو برابر و نیم عدد  88نفر.
ابن شهرآشوب ،آمار كشته هاى دشمن را بیش از آمار شیخ صدوق نوشته
است .براى نمونه ،او تعداد كشته شدگان توسط افراد نام برده را چنین
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گزارش كرده استُ :ح ّر بیش از  40نفر ،حبیب بن مظاهر  62نفر ،زهیر بن قین
 120نفر ،حجاج بن مسروق  25نفر ،عون بن عبداهلل بن جعفر  21نفر ،على ا كبر
 70نفر و عبداهلل بن مسلم بن عقیل  98نفر70.
ا گرچه ممكن است پذیرش برخى از این آمار با توجه به مدت زمان نبرد در
روز عاشورا به نظر مشكل برسد ،اما ارقام یاد شده در مجموع ،حا كى از آن
است كه تعداد كشته هاى دشمن ،بسیار بیش از  88نفر بوده است .به نظر
مى رسد شرایط حا كم بر عصر نگارش این گزارش ها ،بیش از این به مورخان
اجازه نمى داده كه آمار فزون ترى از كشته هاى لشكر عمر سعد ارائه كنند.
ً
ثانیا :با توجه به شجاعت و استقبال یاران امام(علیه السالم) و بهویژه بنى
هاشم از شهادت و پیشى گرفتن آنان از یكدیگر در جان نثارى در راه هدف
مقدس پیشواى شان ،آن چنان نمود و بروز داشته است كه حتى برخى از
افراد سپاه دشمن را به اعتراف واداشته است .ابن ابى الحدید از قول یكى
از افراد دشمن كه در كربال حضور داشته است ،در پاسخ یكى از معترضان
كه چرا با حسین(علیه السالم) جنگید؟ در توصیف شجاعت یاران امام(علیه
السالم) مى گوید:
گروهى بر ما قیام كردند كه دست هاى شان بر قبضه هاى شمشیرشان بود
و همچون شیران شرزه از چپ و راست ،سواران شجاع را از پا درمى آوردند و
خویشتن را به كام مرگ افكنده بودند ،نه امان مى پذیرفتند و نه رغبتى به
مال داشتند و هیچ چیز نمى توانست میان آنان و وارد شدن در دام مرگ یا
چیرگى بر ملك ،مانع و حایل شود و ا گر اندكى دست برمى داشتیم ،با تمام
جان ،لشكر را نابود مى كردند[ .با این حال ]اى بى مادر! ما چه كار مى
توانستیم انجام دهیم71.
افزون بر این ،در خصوص شجاعت على ا كبر نقل شده است كه آن قدر از
سپاه دشمن را كشت كه فریاد اعتراض آمیز دشمن بلند شد 72.از این رو
گزارش  88نفر و نیز سخن َز ْحر بن قیس به یزید كه حا كى از كشتن امام(علیه
السالم) و یارانش در مدت كوتاهى (به اندازه كشتن یك شتر یا خواب قیلوله)
بود ،نادرست و بلوف براى خوشامد یزید بوده است.
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آمار شهدا
در بررسى آمار شهدا با دو دسته منابع سر و كار داریم  :دسته نخست ،همان
منابع تاریخى كهن است كه در مواردى ،آمار شهدا و نیز نام افراد و چگونگى
مبارزه و شهادت شان را نگاشته اند ،اما این گزارش ها در برخى موارد ،بسیار
متفاوت و با هم ناهمخوان است ،حتى ـ چنان كه خواهیم نوشتـ گزارش یك
نفر مانند زحر بن قیس كه دربردارنده آمار شهداست ،بسیار گونا گون نوشته
شده است.
اما گروه دوم ،آثار معاصران است كه كوشیده اند با بررسى و تفحص در منابع
قدیم و جدید و در مواردى ،منابع غیرمعتبر ،نام شهداى كربال را جمع آورى
كرده و با تهیه و تنظیم ترجمه و شرح حالى درباره آنان ،آمارى را ارائه كنند.
هرچند برخى از نویسندگان گروه دوم ،تالش بسیارى براى ارائه فهرستى
كامل و دقیق از شهداى كربال كرده اند ،اما به دالیلى كه در بحث آمار اصحاب
امام(علیه السالم) بیان شد ،موفق به ارائه آمار كامال دقیق و حقیقى نشده،
گرچه در این باره ،توفیقات زیادى داشته اند.
در این جا مناسب است كه آمار شهدا در دو بخش ،مطالعه و بررسى شود:
الف ـ مجموع شهدا (اعم از بنى هاشم و غیر آنان) ب ـ بنى هاشم.

الف) مجمو ع شهدا (اعم از بنى هاشم و غیر آنان)
گزارش هاى تاریخى منابع كهن در این باره نیز متفاوت است:
1ـ مشهورترین گزارش در این باره 72 ،نفر 73است.
2ـ فضیل بن زبیر (از اصحاب امام صادق و امام باقر(علیهما السالم)) آمار
ً
شهدا را از آغاز تا پایان نهضت (حتى با احتساب مجروحانى كه بعدا شهید
74
شدند) 106 ،نفر (20نفر بنى هاشم و  86نفر اصحاب) نوشته است.
3ـ گزارش ابومخنف از زحر بن قیس كه تعداد شهدا (به جز امام حسین(علیه
السالم)) را 78نفر گفته است 75.اما ّ
مورخان دیگر ،طبق گزارش زحر ،آمار
شهدا را (77 70 32،76سواره) 82 79 77،78 ،و  88 80نوشته اند.
81
4ـ بلخى (م  322ق) و مسعودى تعداد شهدا را  87نفر نگاشته اند.
5ـ گزارش محققان معاصر:
الف) عالمه ّ
سید محسن امین ،اسامى شهداى نهضت عاشورا (از آغاز تا
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82

پایان) را تا  139نفر نگاشته است.
ب) شیخ محمد مهدى شمس الدین با بحث تحلیلى كه در این باره ارائه
83
كرده است ،تعداد آنان را كمى بیش از  100نفر دانسته است.
ج) شیخ ذبیح اهلل محالتى این آمار را تا  228نفر (از آغاز تا پایان نهضت و حتى
با احتساب شهادت عبداهلل بن عفیف كندى در زمان حضور اسرا در كوفه)
رسانده است 84.نویسنده دیگرى گزارش شهادت  182نفر از شهدا را از آغاز تا
85
پایان نهضت عاشورا نگاشته است.
به هر تقدیر ،قول  72نفر ،با توجه به كهن بودن منابع آن و نیز شهرت آن،
قابل پذیرش تر از اقوال دیگر است.

ب) بنى هاشم
گزارش منابع درباره آمار شهداى بنى هاشم ،بسیار متفاوت است تا آن جا كه
از  9تا  30نفر نوشته اند .مشهورترین گزارش كه در بسیارى از منابع منعكس
شده 17 ،نفر است 86.برخى از این نقل ها در قالب روایت از ائمه(علیهمالسالم)
87
است.
در كهن ترین نص تاریخى ،آمار شهداى بنى هاشم (با احتساب مسلم بن
عقیل و امام(علیه السالم))  20نفر آمده است 88.آمارهاى ّ
متعدد دیگر در این
باره چنین است 9 :نفر89،بیش از  10نفر21،96 19،95 18،94 16،93 15،92 14،91 90،
( 100 27 26،99 23،98 22،97با احتساب امام(علیه السالم) و مسلم بن عقیل)
101
و  30نفر.
در مجموع ،با توجه به شهرت گزارش  17نفر و قدمت و كثرت منابع آن ،این
قول قابل پذیرش تر است ،به ویژه آن كه ـ چنان كه گذشت ـ این رقم در
روایات ائمه(علیهم السالم)نیز آمده است.

تركیب قبیله اى سپاه امام حسین(ع)
از موضوعاتى كه در حادثه كربال قابل توجه و شایسته بحث و بررسى است،
تركیب قبیله اى یاران امام حسین(علیه السالم)است كه حا كى از تنوع
پیروان و عالقه مندان امام(علیه السالم) از قبایل مختلف مى باشد و نیز
نشان مى دهد كه بیشترین آنان به طور نسبى از كدام قبیله بوده اند.
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برخى مورخان ّ
متقدم و محققان معاصر ،گزارش هایى درباره تركیب
قبیله اى اصحاب امام(علیه السالم)نگاشته اند .فضیل بن زبیر ،آمار ذیل
را درباره تركیب قبیله اى شهدا آورده است:
بنى هاشم  20 :نفر (با احتساب امام(علیه السالم) و مسلم بن عقیل) ،بنى
اسد بن خزیمه 5 :نفر ،بنى ِغفار بن ملیل بن َض ْمره 3 :نفر ،بنى تمیم 2 :نفر،
بنى سعد بن بكر 1 :نفر ،بنى َت ْغ ِلب 4 :نفر ،قیس بن ثعلبه 2 :نفر ،عبدالقیس از
بصره 7 :نفر ،انصار 6 :نفر ،بنى حارث بن كعب 1 :نفر ،بنى خثعم 8 :نفرّ ،
طى
 2 :نفر ،مراد 3 :نفر ،بنى شیبان بن ثعلبه 1 :نفر ،بنى حنیفه 1 :نفر ،جواب
102
(جوان)  2 :نفر ،صیدا 2 :نفر ،كلب 2 :نفرِ ،ك ْنده 3 :نفرَ ،بجیله 4 :نفر،
َ
103
ُج َهینه 3 :نفر ،ا ْزد 4 :نفرَ ،ه ْمدان 10 :نفرَ ،ح ْض َر ُموت 1 :نفر.
یكى از محققان معاصر ،فهرستى  112نفره 104از تركیب قبیله اى شهداى بنى
هاشم و غیر آنان از آغاز نهضت به شرح ذیل آورده است:
هاشمیان و موالى آنان (با احتساب مسلم بن عقیل)  26 :نفر ،اسدیان 7 :
ْ
نفرَ ،ه ْمدانیان 14 :نفرَ ،مذ ِحجیان 8 :نفر ،انصار 7 :نفرَ ،ب َجلیان و خثعمیان4 :
َ
نفر ،كنده 5 :نفرِ ،غفاریان 3 :نفر ،كلبیان 3 :نفر ،ا ْزدیان 7 :نفر ،عبدیان 7 :نفر،
تیمیان 7 :نفر ،طائى ها 2 :نفر ،تغلبیان  5 :نفرُ ،ج َهنیان 3 :نفر ،تمیمیان2 :
105
نفر ،افراد متفرقه 3 :نفر.

شهیدان در حمله اول
بسیارى از منابع ،به آمار كشته هاى لشكر امام(علیه السالم) در حمله نخستین
سپاه دشمن نپرداخته اند ،اما برخى مآخذ ،تعداد شهداى یورش نخست سپاه
106
دشمن را بر یاران امام(علیه السالم) بیش از  50نفر نوشته اند.

آمار اسب تازندگان بر بدن امام(ع)
برخى منابع ،تنها به جریان اسب تازاندن بر بدن مطهر امام(علیه السالم)
اشاره داشته و تعداد افراد آن را بیان نكرده اند 107،اما بسیارى از آن ها تعداد
108
 10نفر را نوشته اند.
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زخم هاى بدن امام(ع)
مورخان تعداد زخم ها و جراحاتى را كه بر پیكر پاك امام(علیه السالم) وارد
شده است ،گونا گون نوشته اند.
 1ـ از امام صادق(علیه السالم) نقل شده كه حضرت فرمود :تعداد زخم هاى
امام(علیه السالم)  33زخم نیزه و  34ضربه شمشیر بوده است 109و در روایت
دیگرى از ایشان 33 ،زخم نیزه و  44زخم شمشیر و تیر 110و باز در روایت دیگرى
از آن حضرت بیش از هفتاد ضربه شمشیر 111نقل شده است.
 2ـ در روایتى از امام باقر(علیه السالم) تعداد جراحات وارده بیش از  320 112و
113
در خبر دیگرى 63 ،ضربه شمشیر یا نیزه و یا تیر نقل شده است.
 3ـ در روایتى از امام سجاد(علیه السالم) تعداد جراحات  40ضربه شمشیر و
114
زخم نیزه نقل شده است.
 4ـ برخى منابع بیش از  110پارگى در اثر اصابت تیر ،نیزه و ضربه شمشیر در بدن
115
یا لباس حضرت نوشته اند.
116
 5ـ منابعى 120 ،ضربه شمشیر ،تیر و سنگ را نیز نوشته اند.
117
 6ـ ابن سعد  33زخم نوشته است.
118
 7ـ على بن محمد عمرى و ابن عنبه (م  828ق)  70زخم و سید ابن
طاووس72 ،زخم 119نوشته اند.
چنان كه مالحظه مى شود گزارش ها در این مورد ،آن قدر متعدد و متفاوت
است كه به سهولت نمى توان یكى را ترجیح داد ،حتى بین برخى از آن ها نمى
توان جمع كرد ،با وجود این ،به نظر مى رسد كه تعداد جراحات ،بیش از 100
زخم بوده است .گزارش هایى كه مى گوید آن قدر تیر بر بدن امام(علیه السالم)
120
اصابت كرده بود كه بدنش پوشیده از تیر شده بود ،مؤید همین قول است.

خانواده ها
121

برخى نویسندگان معاصر از حضور  3خانواده در كربال خبر داده اند:
 1ـ جنادة بن كعب بن حرث (حارث) سلمانى انصارى 2 122،ـ عبداهلل بن عمیر
كلبى 3 123،ـ مسلم بن عوسجه.
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بررسى این موضوع نشان مى دهد كه سند معتبرى مبنى بر حضور
خانواده مسلم بن عوسجه وجود ندارد .البته برخى منابع تنها حضور كنیز
او را گزارش كرده اند 124كه محتمل است ّ
«امولد» بوده باشد ،نه زن آزاد.

اصحاب شهید
در میان یاران امام حسین(علیه السالم) چند نفر از اصحاب پیامبرا كرم(صلى
اهلل علیه وآله) بوده اند .این امر ،شاهد دیگرى بر حقانیت و قداست باالى آن
حضرت در جامعه آن روز است .اما گزارش مورخان درباره تعداد آن ها متفاوت
است .فضیل بن زبیر  6نفر 125و مسعودى 4 ،نفر 126از شهدا را از انصار و اصحاب
دانسته اند.
127
اما برخى نویسندگان معاصر ،از  5نفر دیگر ،یعنى 1 :ـ انس بن حارث
كاهلى 1282،ـ حبیب بن مظاهر 3 129،ـ مسلم بن عوسجه اسدى 4 130،ـ هانى بن
عروه مرادى 131و  5ـ عبداهلل بن بقطر 132نام برده اند

سرهاى بریده شهدا
دربارهتعدادسرهاىمطهرشهداى كربال كهتوسطسپاهعمرسعداز پیكرهاىشان
جدا شد ،منابع تاریخى یك سان سخن نگفته اند:
 1ـ بالذرى ،دینورى ،طبرى ،شیخ مفید(رحمه اهلل) ،خوارزمى و ابن نما ،آمار
133
سرها را  72سر (به جز سر امام(علیه السالم)) نوشته اند.
 2ـ دینورى در گزارش مربوط به توزیع سرها بین قبایل 75 ،سر و بالذرى به نقل
134
از ابومخنف  82سر نگاشته است.
135
 3ـ سبط ابن جوزى به نقل از هشام كلبى 92 ،سر نوشته است.
136
 4ـ سید ابن طاووس و محمد بن ابى طالب موسوى  78سر گزارش كردهاند.
 5ـ طبرى و ابن شهرآشوب به نقل از ابومخنف و ابن صباغ مالكى تعداد سرهایى
137
را كه نزد عبیداهلل برده شده است 70 ،سر گزارش كرده اند.
به نظر مى رسد قول نخست به لحاظ قدمت قائالن آن ،از اعتبار بیشترى
برخوردار باشد.
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موالى شهید
فضیل بن زبیر ،شهداى موالى امام حسین(علیه السالم) را  3نفر 138و ابن سعد و
طبرى  2نفر نوشته اند 139.فضیل  1نفر را نیز به عنوان غالم حمزة بن عبدالمطلب
از شهدا نوشته است 140.ابن شهرآشوب در این باره مى نویسد 10 :نفر از موالى
حسین(علیه السالم) و  2نفر از موالى امیرالمؤمنین(علیه السالم) در كربال شهید
142
شدند 141.یكى از محققان ،تعداد موالى شهید را  15نفر نوشته است.

مجروحان سپاه امام(ع)
الف ـ تنها مجروحى كه جان سالم بدر برد .به گفته مورخان ،تنها مجروحى
كه از معركه كربال جان سالم بدر برد ،حسن بن حسن بن على(علیهما السالم)
143
(حسن ُم ّثنى) بود.
ب ـ مجروحانى كه بعدها شهید شدند .افرادى كه در حادثه عاشورا مجروح
شدند و سپس شهید شدند ،سه نفر بودند 1 :ـ سوار بن حمیر جابرى 2 144،ـ عمرو
َّ
بن عبداهلل َه ْمدانى ُ
146
جن ُدعى 145و  3ـ ُم َرقع بن ثمامه اسدى.

اسرا و بازماندگان
ابن سعد آمار بازماندگان اعم از كوچك و بزرگ را  5نفر 147و دینورى  4نفر نوشته
است كه  2نفر آنان از بنى هاشم بودند 148.ابن قتیبه و ابن عبد ربه از قول محمد
بن حسین(علیه السالم)نقل مى كنند كه ما اسرا  12نفر بودیم 149.اما قاضى
150
نعمان مغربى 14 ،نفر نوشته است كه  4نفر از آنان زن بوده اند.
در این جا مناسب است آمار مردان و زنان جدا گانه آورده شود.

الف) مردان
جستوجو و بررسى منابع كهن حا كى از آن است كه بازماندگان مرد از حادثه
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كربال افراد ذیل بوده اند:
1ـ امام سجاد(علیه السالم)2 ،ـ حضرت باقر(علیه السالم)3 ،ـ عمر بن
152
حسین(علیه السالم)4 151،ـ محمد بن حسین بن على(علیهما السالم)5 ،ـ
زید بن حسن6 153،ـ عمرو بن حسن7 154،ـ محمد بن عمرو بن حسن 8 155،و
9ـ دو فرزند جعفر10 156،ـ عبداهلل بن عباس بن على(علیهما السالم)11 157،ـ قاسم
بن عبداهلل بن جعفر12 158،ـ قاسم بن محمد بن جعفر13 159،ـ محمد بن عقیل
اصغر14 160،ـ عقبة بن سمعان ،غالم َرباب15 161،ـ غالم عبدالرحمن بن عبد ّربه
انصارى16216،ـ مسلم بن رباح غالم امیرالمؤمنین(علیه السالم) 163و 17ـ على بن
164
عثمان مغربى.

ب) زنان

165

ابن سعد تعداد زنان اهل بیت را كه اسیر شدند  6نفر ،قاضى نعمان مغربى 4
نفر 166و ابوالفرج اصفهانى  3نفر دانسته است 167.نام این زنان عبارت است از:
 1ـ زینب 2 168،ـ فاطمه 3 169،ـ ام كلثوم 4 170،ـ ّام حسن( 171دختران
174
امیرالمؤمنین(علیه السالم));  5ـ فاطمه 6 172،ـ سكینه 7 173،ـ فاطمه صغرى
(دختران حسین بن على(علیهما السالم)); 8ـ َرباب( 175همسر امام(علیه
السالم) و مادر سكینه و عبداهلل رضیع) و 9ـ ّام محمد( 176دختر امام حسن بن
على(علیهما السالم) و همسر امام سجاد(علیه السالم)

زنانى كه به گونهاى با نهضت امام(ع) همكارى داشتند
درباره تعداد سرهاى مطهر شهداى كربال كه توسط سپاه عمر سعد از
پیكرهاىشان جدا شد ،منابع تاریخى یك سان سخن نگفته اند:
 1ـ بالذرى ،دینورى ،طبرى ،شیخ مفید(رحمه اهلل) ،خوارزمى و ابن نما ،آمار
177
سرها را  72سر (به جز سر امام(علیه السالم)) نوشته اند.
 2ـ دینورى در گزارش مربوط به توزیع سرها بین قبایل 75 ،سر و بالذرى به
178
نقل از ابومخنف  82سر نگاشته است.
179
 3ـ سبط ابن جوزى به نقل از هشام كلبى 92 ،سر نوشته است.
180
 4ـ سید ابن طاووس و محمد بن ابى طالب موسوى  78سر گزارش كردهاند.
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 5ـ طبرى و ابن شهرآشوب به نقل از ابومخنف و ابن صباغ مالكى تعداد
181
سرهایى را كه نزد عبیداهلل برده شده است 70 ،سر گزارش كرده اند.
به نظر مى رسد قول نخست به لحاظ قدمت قائالن آن ،از اعتبار بیشترى
برخوردار باشد.

زنان معترض
با بررسى هایى كه صورت گرفت ،در مجموع  5زن در جریان نهضت عاشورا به
عملكرد سپاه یزید اعتراض كردند:
ُ
َ
حر ّ
1ـ ام عبداهلل( 182دختر ّ
بدى كندى ،همسر مالك بن نسیر)2 ،ـ دختر عبداهلل
بن عفیف كندى3 183،ـ زنى از قبیله بنى بكر بن وائل4 184،ـ نوار( 185همسر یا
دختر كعب بن جابر بن عمرو ازدى) و  5ـ نوار( 186دختر مالك بن عقرب حضرمى،
همسر خولى

مدت اقامت و عزادارى اهل بیت(ع) در شام
چنان كه نگاشتیم ،گزارش هاى تاریخى درباره مدت اقامت اهل بیت(علیهم
السالم) و نیز مدت عزادارى آنان در شام ،متفاوت است .برخى همانند ابن
اعثم ،شیخ مفید و به پیروى از او شیخ طبرسى با تعبیر سر بسته از مدت زمان
ّ ً ً َ ُ َ َ 187
قاموا ا ّیاما» 188،اما
اقامت اسراى كربال سخن گفته اند« :و اقاموا ایاما» یا «فا
برخى نیز به مدت اقامت یا عزادارى اهل بیت(علیهم السالم) در شام تصریح
كرده اند :ابن سعد ،طبرى ،خوارزمى (به نقل از ابومخنف) ،ابن عسا كر ،سبط
ابن جوزى ،ابن كثیر و مجلسى مدت برپایى عزادارى در شام توسط اهل
189
بیت(علیهم السالم) و زنان خاندان معاویه را  3روز مى دانند.
قاضى نعمان مغربى (م  363ق) مدت اقامت اهل بیت(علیهم السالم) را در
190
شام  45روز نوشته است.
سید ابن طاووس (م  664ق) مدت اقامت اهل بیت(علیهم السالم) را در زندان
191
دمشق به مدت یك ماه پذیرفته است.
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عمادالدین طبرى (زنده تا  701ق) و مجلسى (در جاى دیگر) مى نویسند:
اهل بیت(علیهم السالم)  7روز عزادارى كردند .مجلسى مى افزاید كه روز
هشتم ،یزید آنان را خواست و بعد از استمالت و دل جویى از آنان ،ترتیب
192
بازگشت شان را به مدینه فراهم كرد.
در جمع بندى این چند گزارش باید گفت كه گزارش هاى اقامت یك ماه و
نیز 45روز از قوت چندانى برخوردار نیست ،چون قائالن به آن متفرد هستند،
اما وجه جمع بین عزادارى سه روز زنان خاندان معاویه و سوگوارى  7روز اهل
بیت(علیهم السالم) این است كه چون زنان خاندان معاویه عزادارى اهل بیت
را مشاهده كرده و به حقانیت آنان پى بردند ،از روز پنجم با آنان هم سو شدند
و آنان نیز مشغول عزادارى شدند .بنابراین ،در مجموع مى توان نتیجه گرفت
كه اهل بیت(علیهم السالم) از آغاز ورود به شام در نهایت بیش از  10روز در شام
اقامت نداشتند.

روز شمار حوادث نهضت عاشورا
193

 15رجب :مرگ معاویه
 28رجب سال ( 60شب یكشنبه) :خروج امام حسین(علیه السالم) از
194
مدینه.
195
 3شعبان (شب جمعه) :ورود امام(علیه السالم) به مكه.
 10رمضان :رسیدن نخستین نامه هاى كوفیان توسط عبداهلل بن ِم ْس َمع
196
همدانى و عبداهلل بن وال به امام(علیه السالم).
 12رمضان :رسیدن  150نامه از كوفیان به امام(علیه السالم) توسط قیس بن
197
ُم ْس ِهر صیداوى ،عبدالرحمن بن عبداهلل ارحبى و عمارة بن عبد سلولى.
 14رمضان :وصول نامه سران و مردم كوفه به امام(علیه السالم) توسط هانى
198
بن هانى سبیعى و سعید بن عبداهلل حنفى.
199
 15رمضان :خروج مسلم از مكه به سوى كوفه براى انجام مأموریت.
200
 5شوال :ورود مسلم به كوفه.
201
 8ذیحجه (سه شنبه) :خروج امام حسین(علیه السالم) از مكه.
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202

 8ذیحجه :قیام مسلم بن عقیل در كوفه.
203
 9ذیحجه :شهادت حضرت مسلم.
204
 2محرم :ورود امام(علیه السالم) به كربال.
205
 3محرم :ورود عمر سعد به كربال با سپاه چهار هزار نفرى.
 6محرم :یارى خواستن حبیب بن مظاهر از قبیله بنى اسد براى یارى امام
206
حسین(علیه السالم) و نا كامى او در این مأموریت.
207
 7محرم :بستن آب بر روى امام حسین(علیه السالم) و یارانش.
208
 9محرم :تاسوعا و ورود شمر به كربال.
 9محرم :اعالم جنگ لشكر عمر سعد به امام(علیه السالم) و مهلت خواستن
209
حضرت از عمر سعد.
 10محرم :واقعه عاشورا و شهادت امام حسین (علیهالسالم) ،اهل بیت
(علیهمالسالم) و یارانش.
210
 11محرم :حركت اسرا به سوى كوفه.
211
ّ
 11محرم :دفن شهدا توسط بنى اسد (از اهل غاضریه).
ّ
 1صفر :روز ورود اهل بیت(علیهم السالم) و سر مطهر امام حسین(علیه
212
السالم) به شام.
213
 20صفر :اربعین حسینى و ورود اهل بیت(علیهم السالم) به كربال.
 20صفر :بازگشت اهل بیت(علیهم السالم) از شام به مدینه بنا بر برخى
214
اقوال.

پی نوشت
 .1دانشجوى دكترى تاریخ اسالم.
 .2بنابراین به برخى از اعداد و ارقام كه چندان اهمیت ندارد ،پرداخته نمى شود.
 .3ابن اعثم ،كتاب الفتوح ،ج ،5ص  ;29شیخ مفید ،االرشاد فى معرفة حجج اهلل على
العباد ،ج ،2ص  ;38ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابى طالب ،ج ;98 ،4ابن جوزى ،المنتظم
فى تاریخ الملوك و االمم ،ج 5ص  ;327خوارزمى ،مقتل الحسین(علیه السالم) ،ج ،1ص
 ;283اربلى ،كشف الغمه ،ج ،2ص  ;253محمد بن طلحه شافعى ،مطالب السؤول فى
مناقب الرسول(صلى اهلل علیه وآله) ،ج ،2ص  ;71سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص من االمة
بذكر خصائص االئمة(علیهم السالم) ،ج ،2ص  ;146سید ابن طاووس ،اللهوف على قتلى
الطفوف ،ص  ;24ابن كثیر ،البدایة و النهایه ،ج  ،8ص  ;162ابن حجر عسقالنى ،تهذیب
التهذیب ،ج ،2ص .302
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 .4طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  .262عبارت وى در این باره چنین است...« :
ً
فحملوا معهم نحوا من ثالثة و خمسین صحیفة  »...البته برخى محققان معاصر ،تعبیر «ثالثه»
را تصحیف «مائه» دانسته و گزارش طبرى را نیز همان  150نامه تلقى كرده اند و شاهد بر این امر
را نقل شیخ مفید ،ابن اعثم ،خوارزمى و سبط ابن جوزى گرفته اند كه آنان نیز 150نامه نوشته
اند و احتماال همه آنان از ابومخنف نقل كرده اند (محمد هادى یوسفى غروى ،وقعة الطف،
ص  .)93اما چنان كه در متن مالحظه مى شود ،بالذرى با این كه احتماال از ابومخنف نقل
كرده است 50 ،نفر گزارش كرده است ،هم چنان كه سبط ابن جوزى كه  150نامه گزارش كرده
است ،از ابن اسحاق نقل كرده است ،نه از ابومخنف (همان ،ص .)244
 .5بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص .370
 .6محمد بن سعد« ،ترجمة الحسین(علیه السالم) و مقتله» ،تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایى،
فصلنامه تراثنا ،سال سوم ،شماره 1408 ،10ق ،ص .174
 .7همان ،ص  .24ابن نما نیز به رقم دوازده هزار اشاره كرده است (مثیراالحزان ،ص .)16
 .8طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;275ابوحنیفه دینورى ،االخبار الطوال ،ص  ;235شیخ
مفید ،االرشاد ،ج ،2ص  ;41ابن جوزى ،همان ،ج  ،5ص  ;325سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص،
ج ،2ص  ;141ابن نما حلى ،مثیراالحزان ،ص  ;21سید ابن طاووس ،اللهوف على قتلى الطفوف،
ص  ;25ذهبى ،سیر اعالم النبالء ،ج  ،3ص  ;299ابن عنبه ،عمدة الطالب فى أنساب آل ابى
طالب ،ص 191ـ .192
 .9طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص 259به نقل از عمار دهنى ،ابن عساكر ،ترجمة االمام
الحسین(علیه السالم) ،ص  ;302ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابى طالب ،ج ،4ص  ;99ذهبى،
سیر اعالم النبالء ،ج  ،3ص  ;306احمد بن حجر هیتمى ،الصواعق المحرقة فى ّرد اهل البدع و
الزندقه ،ص  .196مسعودى ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،3ص  65و سبط ابن جوزى،
تذكرة الخواص ،ج ،2ص 18 .141هزار نفر را به عنوان قول دیگر ،بیان كرده اند.
 .10ابن ابى الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،11ص  ;43مجلسى ،بحار االنوار ،ج ،44ص  .68اما در
برخى مآخذ ،به جاى  20هزار نفر 18 ،هزار نفر گزارش شده است (سلیم بن قیس ،كتاب سلیم بن
قیس الهاللى ،ص  ;188مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،27ص  .)212خواند میر نیز به این قول اشاره
كرده است (غیاث الدین بن همام الدین حسینى (خواند میر) ،تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد
بشر ،ج  ،2ص .)42
 .11ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص  ;40خوارزمى ،مقتل الحسین(علیه السالم) ،ج  ،1ص .290
 .12ابن شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص  .99او پس از اقامت مسلم در منزل عروه ،این آمار را
گزارش كرده است.
 .13ابن قتیبه دینورى ،االمامة و السیاسه ،ج ،2ص ;8احمدبن محمد بن عبد ربه اندلسى،
العقد الفرید ،ج ،4ص.354
 .14ابن عساكر ،ترجمة االمام الحسین(علیه السالم) ،ص  284و ابن نما حلى ،مثیراالحزان،
ص .16
 .15طبرى ،همان ،ج ،5ص ( 489حوادث سال .)121
 .16ابن سعد ،ترجمة الحسین و مقتله ،ص  ;174بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص ;422
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طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ج ،4ص  ;294شیخ مفید ،االرشاد ،ج  ،2ص  ;71ابن نما حلى،
مثیراالحزان ،ص  ;16سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص ،ج ،2ص  ;133ذهبى ،سیر اعالم النبالء،
ج ،3ص .299
 .17ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبیین ،ص70ـ.71
 .18همان ،ص  175و ذهبى ،سیراعالم النبالء ،ج ،3ص .299
 .19طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  260به نقل از عمار دهنى و ص  275به نقل از
ابومخنف ،و شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص .52
 .20ابن اعثم ،الفتوح ،ج ،5ص  ;49خوارزمى ،مقتل الحسین(علیه السالم) ،ج ،1ص .297
مسعودى ،تنها  18هزار نفر را گفته است (مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،3ص .)68
 .21مناقب آل ابى طالب ،ج ،4ص .101
 .22تهذیب التهذیب ،ج ،2ص .303
 .23طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;279ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبیین ،ص  .69مسعودى،
مروج الذهب ،ج ،3ص  ;69شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص  ،57طبرسى ،اعالم الورى باعالم
الهدى ،ج ،1ص  443و ابن نما حلى ،مثیراالحزان ،ص  .24تنها  70نفر را گفته اند.
 .24دینورى ،االخبار الطوال ،ص .240
 .25ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص .53
 .26محمد مهدى شمس الدین ،انصار الحسین(علیه السالم) ،ص .43
 .27به عنوان نمونه« ،یزید بن زیاد بن مهاصر (ابوالشعثاء كندى)» به نام هاى یزید بن مهاجر
جعفى ،یزید بن زیاد بن مظاهر كندى ،زائدة بن مهاجر و ...نیز ضبط شده است .ر.ك :محمد
مهدى شمس الدین ،همان ،ص  117 ،111و .121
 .28ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابى طالب ،ج ،4ص .122
 .29دینورى ،االخبار الطوال ،ص  ;228طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ج ،4ص  ;253شیخ مفید،
االرشاد ،ج ،2ص  ;34ابن اعثم ،همان ،ج  ،5ص  ;22فتال نیشابورى ،روضة الواعظین ،ص
 ;171طبرسى ،اعالم الورى باعالم الهدى ،ج ،1ص  ;435خوارزمى ،همان ،ج ،1ص  ;273سبط
ابن جوزى ،همان ،ص .236
 .30شیخ صدوق ،االمالى ،مجلس  ،30ح ،1ص  217و مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،44ص .313
 .31ابن سعد ،همان ،ص .170
 .32ابن عساكر ،ترجمة االمام الحسین(علیه السالم) ،ص  ;299ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص
.178
 .33ابن قتیبه دینورى ،االمامة و السیاسه ،ج ،2ص  10و ابن عبدربه ،العقد الفرید ،ج ،4ص
.355
 .34ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص  ;69خوارزمى ،مقتل الحسین(علیه السالم) ،ج ،1ص ;317
محمد بن طلحه شافعى ،مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول ،ج ،2ص  ;73اربلى ،كشف
الغمه ،ج ،2ص  ;253ابن صباغ مالكى ،الفصول المهمه ،ج ،2ص  .6البته این منابع ،تمام
همراهان امام(علیه السالم)(اعم از زن و مرد و اهل بیت و یاران) را این رقم نوشته اند.
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 .35ابن كثیر ،همان ،ج ،6ص .259
 .36اما گزارش ابن عساكر كه ابن كثیر نیز آن را نقل كرده است ،بدون لحاظ بنى هاشم است
كه اگر تعداد آنان نیز در گزارش آمده بود ،آمار او به ارقام گزارش هاى دیگر ،نزدیك مى شد.
 .37طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ج ،4ص  ;292یحیى بن حسین بن اسماعیل جرجانى
شجرى ،االمالى الخمیسیه ،ج ،1ص 191ـ  ;192سید ابن طاووس ،اللهوف فى قتلى الطفوف،
ص  ;60ذهبى ،سیر أعالم النبالء ،ج ،3ص  ;308ابن كثیر ،همان ،ج  ،8ص  ;214ابن حجر
عسقالنى ،االصابة فى تمییز الصحابه ،ج ،2ص  ;71همو ،تهذیب التهذیب ،ج ،2ص .304
ابن نما ،خبر عمار دهنى از امام باقر(علیه السالم) را مربوط به روز عاشورا دانسته است( .مثیر
االحزان ،ص .)39
 .38همان ،ص  ;178ابن عساكر ،همان ،ص  ;329ذهبى ،سیر اعالم النبالء ،ج ،3ص 298
و .300
 .39همان ،ص .177
 .40یعقوبى ،تاریخ یعقوبى ،ج ،2ص .243
 .41مسعودى ،مروج الذهب ،ج ،3ص  .71هم چنین سبط ابن جوزى ،همان ،ج ،2ص  161و
مجلسى ،بحاراالنوار ،ج ،45ص  .74گزارش مسعودى را نقل كرده اند ،اما به جاى  500سوار،
 1000سوار نوشتهاند.
 .42ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابى طالب ،ج ،4ص .107
َ .43ب َل ّ
نسیه ،ناحیه و شهرى است در شرق كشور اسپانیا كه امروزه آن را «والنسیا» خوانند (لویس
معلوف ،المنجد فى االعالم ،ماده «بلنسیه»).
ُ
 .44ابن ابار ،محمد بن عبداهلل بن ابى بكر قضاعى ،د َر َر السمط فى خبر السبط ،ص .104
 .45ر.ك :تسترى ،قاموس الرجال ،ج ،8ص 8ـ 9و خویى ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،13ص
268ـ .269
 .46طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ص 300ـ 301و شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص .75
 .47طبرى ،همان ،ج  ،4ص ;320شیخ مفید ،همان ،ج ،2ص  .95بسیارى از مورخان،
این قول را قائل شده اند :بالذرى ،انساب االشراف ،ج ;395 ،3دینورى ،االخبار الطوال ،ص
 ;256ابن اعثم ،كتاب الفتوح ،ج ،5ص  ;101قاضى نعمان مغربى ،شرح االخبار ،ج ،3ص
 ;155طبرى ،دالئل االمامه ،ص  ;178فتال نیشابورى ،روضة الواعظین ،ص  ;184طبرسى،
اعالم الورى باعالم الهدى ،ج ،1ص  ;457خوارزمى ،مقتل الحسین(علیه السالم) ،ج  ،2ص
 ;6ابن جوزى ،المنتظم ،ج ،5ص  ;339عماد الدین طبرى ،كامل بهائى (الكامل البهائى فى
السقیفه) ،ج ،2ص  ;281ابن كثیر ،همان ،ج  ،8ص .192
 .48طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;295بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص ;424
شمس الدین ذهبى ،تاریخ االسالم ،ج ،5ص .15
 .49همان ،ج  ،5ص ( .489ذیل حوادث سال .)121
 .50همان ،ج ،3ص  ;154ابوزید احمد بن سهل بلخى ،البدء والتاریخ ،ج ،2ص .241
 .51على بن حسین مسعودى ،اثبات الوصیه ،ص .166
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 .52همان ،ج ،2ص  ;6محمد بن ابى طالب حسینى موسوى ،تسلیة ُ
المجالس و زینة
َ
المجالس ،ج ،2ص  ;275مجلسى ،بحار االنوار ،ج  ،45ص  .4عبارت خوارزمى در این باره
ً
ً
ً
چنین است ...« :و كان معه اثنان و ثالثون فارسا و اربعون راجال و فى روایة  :اثنان و ثمانون راجال
 .»...البته این در صورتى است كه «اثنان و ثمانون راجال» عطف به «اربعون راجال» باشد كه با
احتساب سوارگان سپاه امام(علیه السالم) ،مجموعا تعداد آنان  114نفر (سواره و پیاده) مى شود.
 .53تذكرة الخواص ،ج ،2ص  .160هم چنین او قول به  170نفر ( 70نفر سواره و  100نفر پیاده)
و نیز قول به  30سواره را نیز بیان كرده است (همان).
 .54الصواعق المحرقه ،ص .197
 .55ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص  84ـ  90و ص ;101خوارزمى ،همان ،ج ،1ص 341ـ  .345البته
خوارزمى ،نام برخى از فرماندهان را متفاوت از ابن اعثم نوشته است; ابن عماد حنبلى ،شذرات
الذهب ،ج ،1ص  ;67مجلسى ،همان ،ج  ،44ص  .386مالحسین كاشفى ،این عدد را صحیح
ترین رقم آمار سپاه دانسته است (روضة الشهداء ،ص .)346
 .56شیخ صدوق ،االمالى ،مجلس  ،24ص  ،177ح  3و مجلس  ،70ص  ،547ح  .10سید ابن
طاووس نیز به این رقم اشاره كرده است (اللهوف ،ص .)70
 .57اثبات الوصیه ،ص .166
 .58دالئل االمامه ،ص .178
 .59مناقب آل ابى طالب ،ج  ،4ص .106
 .60تذكرة الخواص ،ج ،2ص .161
 .61ابن صباغ مالكى ،الفصول المهمه ،ص  ;191سید ابن طاووس همین آمار را با قید روز ششم
آورده است (اللهوف ،ص .)52
 .62عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،ص .192
 .63همان ،ص .346
 .64ابن سعد ،ترجمة الحسین و مقتله ،ص  ;184بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص ;411
طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;348ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمى مغربى ،شرح
االخبار ،ج ،3ص  ;155مسعودى ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،3ص  ;73نویرى ،نهایة
االرب فى فنون االدب ،ج  ،20ص  ;463ابن كثیر ،البدایة و النهایه ،ج ،8ص 205ـ.206
 .65بالذرى ،همان ،ج ،3ص  405و طبرى ،همان ،ج ،4ص  ،340تعداد كشته ها را  5نفر
نوشته اند.
 .66بالذرى ،همان ،ج ،3ص  404و طبرى ،همان ،ج ،4ص  ،336تعداد كشته ها را توسط
نافع 12 ،نفر نوشته اند.
 .67چنان كه در جاى خود باید بررسى شود ،شیخ صدوق از افرادى است كه على اكبر فرزند
جوان امام(علیه السالم)را على اصغر مى نامد.
 .68االمالى ،مجلس  ،30ح ،1ص 223ـ ;226فتال نیشابورى ،روضة الواعظین ،ص 186ـ .188
 .69در صورتى كه وهب 8 ،نفر كشته باشد.
 .70ابن شهرآشوب ،همان ،ج  ،4ص 109ـ.114
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 .71ابن ابى الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،3ص .263
 .72ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص  ;115خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  .35خوارزمى در ادامه مى
نویسد :على اكبر (در مجموع)  200نفر را كشت (همان).
 .73ابن سعد ،ترجمة الحسین و مقتله ،ص  ;184بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص ;411
طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;348ابوعلى مسكویه رازى ،تجارب االمم و تعاقب
الهمم ،ج ،2ص  ;73طبرسى ،تاج الموالید ،ص  ;31خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;44ابن كثیر،
همان ،ج  ،8ص .205
 .74فضیل بن زبیر بن عمر بن درهم كوفى اسدى« ،تسمیة من قتل مع الحسین(علیه
السالم)» ،تحقیق سید محمد رضا حسینى جاللى ،فصلنامه تراثنا ،شماره 1406 ،2ق ،ص 149ـ
 .156البته طبق شماره گذارى محقق رساله فضیل ،نام شهدا 107 ،نفر شده است ،اما باید توجه
داشت كه وى (در شماره هاى  81و  ) 82نام دو نفر به نام هاى كثیر بن عبداهلل شعبى و مهاجر
بن أوس را از یاران امام(علیه السالم) شمرده است ،در حالى كه آنان از سپاهیان دشمن بوده
اند .احتماال در نسخه خطى ،نام یكى از شهدا (به احتمال زیاد ،زهیر بن قین) حذف شده است
و در ادامه گزارش ،نام قاتالن او ،یعنى مهاجر و كثیر به عنوان یاران امام(علیه السالم) به حساب
آمده اند .این مطلب را قراینى تأیید مى كندّ :اول ،آن كه طبرى در جریان شهادت زهیر بن قین
نوشته است « :فشد علیه كثیر بن عبداهلل الشعبى و مهاجر بن اوس فقتاله» (ج ،4ص ،)336
دوم ،آن كه در گزارش فضیل بن زبیر ،نام زهیر بن قین به چشم نمى خورد و تنها از شخصى
به نام زهیر بن سلیم یاد شده است كه غیر از زهیر بن قین است ،چرا كه زهیر بن سلیم ،أزدى
و زهیر بن قینَ ،ب َجلى است .سوم ،آن كه فضیل پیش از ذكر نام كثیر مى نویسد« :و قتل من
ً
بجیلة »...كه طبعا چون زهیر ،بجلى است ،یكى از كشته ها او بوده است ،اما نام او در فهرست
اسامى وجود ندارد ،لذا مناسب است نام او در فهرست آورده شود .افزون بر این ،نام سلمان بن
مضارب ،به عنوان پسر عموى مهاجر بن اوس پس از نام او آورده شده است كه این تنها با بودن
نام زهیر پیش از وى ،صحیح است ،چون سلمان پسر عموى زهیر است (سید ابوالقاسم خویى،
معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص  )193نه مهاجر ،چرا كه قین و مضارب ،پدران زهیر و سلمان،
فرزندان قیس بودند و سلمان در سال 60ق با پسر عموى خود به مكه آمده بود و چون زهیر به
كاروان امام(علیه السالم)پیوست ،او نیز جزء یاران امام(علیه السالم) قرار گرفت (سماوى ،إبصار
العین فى انصار الحسین(علیه السالم) ،ص .)169
 .75طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;351دینورى ،پیشین ،ص  ;260شیخ مفید،
پیشین ،ج ،2ص  ;118ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق على شیرى ،بیروت ،دارالفكر،
 1415ق ،ج  ،18ص  ;445ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص  ;208صفدى ،الوافى بالوفیات ،ج ،14
ص  ;189ابن صباغ مالكى ،الفصول المهمه ،ص  ;193میرخواند ،تاریخ روضة الصفا ،ج ،5ص
.2270
 .76ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص  .127با توجه به آن كه گزارش خوارزمى ،همان گزارش ابن
اعثم است و در گزارش وى به جاى «ثالثین»« ،ثمانین» آمده است ،به نظر مى رسد ،واژه
«ثالثین» در گزارش ابن اعثم ،تصحیف «ثمانین» باشد ،چرا كه آمار  32نفرى اصحاب امام
حسین(علیه السالم) (كه در گزارش ابن اعثم آمده است) به هیچ رو با آمارهاى دیگر ،سازگارى
ندارد.
 .77سبط ابن جوزى ،همان ،ج ،2ص .193
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 .78ابن عبد ربه ،العقد الفرید ،مطبعة اللجنة التألیف و الترجمة و النشر 1365 ،ق ،ج ،4ص
.328
 .79خوارزمى ،همان ،ج ،2ص .62
 .80ابن سعد ،همان ،ص .190
 .81ابوزید احمد بن سهل بلخى ،البدء والتاریخ ،ج ،2ص 241و مسعودى ،مروج الذهب ومعادن
الجوهر ،ج ،3ص.72
 .82سید محسن امین عاملى ،اعیان الشیعه ،ج ،1ص 610ـ.612
 .83شیخ مهدى شمس الدین ،انصار الحسین(علیه السالم) ،ص  49و  .52اما او در صفحه 54
مى نویسد :تعداد یاران  100نفر بودند ،كمى بیشتر یا كمتر از صد نفر.
 .84ذبیح اهلل محالتى ،فرسان الهیجاء ،ج ،2ص .154
 .85غالمحسین زرگرى نژاد ،نهضت امام حسین(علیه السالم) و قیام كربال ،ص 291ـ.386
 .86ابن سعد ،همان ،ص  ،196ح  ;305خلیفة بن خیاط عصفرى ،تاریخ خلیفة بن خیاط،
ص  ;179سلیمان بن احمد طبرانى ،المعجم الكبیر ،ج ،3ص  104و  ;119شیخ صدوق ،كمال
الدین و تمام النعمه ،ص  ;533همو ،االمالى ،مجلس  ،87ص  ;694شیخ مفید ،االرشاد ،ج،2
ص 125ـ ;126محمد بن حسن طوسى ،االمالى ،ص  ،162ح  ;268عماد الدین طبرى ،بشارة
المصطفى ،ص  ;426خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;53اربلى ،همان ،ج ،2ص  ;267ابن كثیر،
همان ،ج  ،8ص  .205البته در بیشتر این منابع ،بدون احتساب امام حسین(علیه السالم)17 ،
نفر مى شود.
 .87همانند آن چه در كمال الدین شیخ صدوق و امالى شیخ طوسى نقل شده است.
 .88تسمیة من قتل مع الحسین(علیه السالم) ،ص 149ـ .151هم چنین شیخ صدوق،
الخصال ،ص  ،519ابن شهرآشوب ،همان ،ج  ،4ص  179و ابن ابى الحدید ،همان ،ج  ،15ص
 251این آمار را (بدون احتساب مسلم بن عقیل) ذكر كرده اند.
 .89ابن ابى حاتم رازى ،السیرة النبویه ،ص .588
 .90طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص ( 293روایت ّ
عمار دهنى از امام باقر(علیه السالم));
ابن جوزى ،المنتظم ،ج  ،5ص ;340ابن حجر عسقالنى ،تهذیب التهذیب ،ج ،2ص .304
 .91ابونعیم اصفهانى ،حلیة االولیاء ،ج ،3ص  ;138ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،41ص
 ;386اربلى ،كشف الغمه ،ج  ،2ص  ،314مسعودى نیز زمان نام بردن از شهداى بنى هاشم،
نام  14نفر را آورده است (مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  3ص .)72
 .92نویرى ،همان ،ج  ،20ص 461ـ .462
 .93خلیفة بن خیاط ،همان ،ص  ;179طبرانى ،همان ،ج  ،3ص  ;118ابن عبد ربه اندلسى،
العقد الفرید ،ج ،4ص  ;358على بن محمد عمرى ،المجدى فى انساب الطالبیین ،ص  ;15ابن
عساكر ،همان ،ص  ;350خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;52ذهبى ،تاریخ االسالم ،ج ،5ص  5و ;14
ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص  184و .205
 .94ابن سعد ،همان ،ص  ;190شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا(علیه السالم) ،ج ،2ص 268
و االمالى ،مجلس  ،27ص  ;192طبرسى ،تاج الموالید ،ص  ;32ابن عساكر ،همان ،ص ;337
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طبرى ،كامل بهائى (الكامل البهائى فى السقیفه) ،ج ،2ص .303
 .95قاضى نعمان مغربى ،دعائم االسالم ،ج ،3ص  ;168ابن عساكر ،همان ،ص  ;329سبط
ابن جوزى ،همان ،ص 255ـ  ;256ابن حجر هیتمى ،الصواعق المحرقه ،ص .198
 .96سبط ابن جوزى ،همان ،ج ،2ص  ;181ابن طلحه شافعى ،كفایة الطالب ،ص 446ـ ،447
رقم  ;11630ابن حجر هیتمى ،همان ،ص .198
 .97ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبیین ،ص .62
 .98محمد بن احمد دوالبى ،الذریة الطاهره ،ص  ;97ابن عبدالبر قرطبى ،االستیعاب ،ج ،1
ص .381
 .99هادى بن ابراهیم الوزیر ،نهایة التنویه فى ازهاق التمویه ،ص  128و  .212به نظر مى رسد
او قول حسن بصرى را كه  16نفر (ستة عشر) باشد 26 ،نفر (ستة و عشرون) به حساب آورده
است.
 .100خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;53ابن شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص  ،122اما او در شمارش
تفصیلى نام افراد ،از  30نفر نام برده است .مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،45ص 62ـ .63
 .101محمد بن حسن طوسى ،مصباح المتهجد ،ص  ;782محمد بن مشهدى ،المزار الكبیر،
ص  ;474مجلسى ،همان ،ج  ،45ص 63و ج  ،98ص  ;304محمد تقى سپهر ،ناسخ التواریخ
(در احواالت سید الشهداء(علیه السالم)) ،ج ،3ص  ;17سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،ج ،1
ص  ;610رسول جعفریان ،تأملى در نهضت عاشورا ،ص .142
 .102در این جا فضیل ،نام پنج نفر را از بجیله گفته است ،اما چنان كه گفته شد ،دو نفر از آنان،
ً
یعنى كثیر بن عبداهلل و مهاجر بن اوس ،از فرماندهان و سپاهیان دشمن هستند ،و وى اشتباها
ً
به جاى نام زهیر ،نام دو نفر یاد شده را نوشته است كه مجموعا پنج نفر شده است .بنابراین اگر
به جاى این دو نفر ،زهیر لحاظ شود ،با پسر عمویش سلمان ،چهار نفر از بجیله ،خواهد بود.
ّ
 .103همان ،ص 152ـ  .156حمید بن احمد ُم َحلى (م  652ق) همین گزارش را با اندكى
تفاوت ،نقل كرده است (الحدائق الوردیة فى مناقب ائمة ّ
الزیدیه ،ج ،1ص 210ـ.)212

 .104محمد سماوىِ ،ابصار العین فى انصار الحسین(علیه السالم) ،ص  .229اما چنان كه آمار
ارائه شده نشان مى دهد ،سماوى  113نفر را گزارش كرده است كه یك نفر اضافى با احتساب
خود امام(علیه السالم) است.
 .105همان ،ص  49به بعد.
 .106خوارزمى ،همان ،ج ،2ص .11
 .107مسعودى ،مروج الذهب ،ج ،3ص .73
 .108بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;410طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;347شیخ مفید،
االرشاد ،ج ،2ص  ;113طبرسى ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج ;470 ،1خوارزمى ،همان ،ج،2
ص  ;44ابن شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص  ;121سید ابن طاووس ،همان ،ص  ;79ابن نما،
همان ،ص  ;59مجلسى ،بحاراالنوار ،ج ،45ص .59
 .109طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;346خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;42ابن
شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص  ;120ابن نما ،همان ،ص  ;58سید ابن طاووس ،همان ،ص
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ّ
 ;76حمید بن احمد ُم َحلى ،همان ،ج ،1ص  .212بالذرى و مسعودى نیز (بدون ذكر قائل آن)
همین تعداد را نوشته اند (بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص  409و مسعودى ،مروج الذهب و
معادن الجوهر ،ج ،3ص .)73
 .110قاضى نعمان مغربى ،همان ،ج ،3ص  ;164طبرى ،دالئل االمامه ،ص  .178در نقل
طبرى 33 ،زخم نیزه و  44زخم شمشیر آمده است.
 .111شیخ طوسى ،االمالى ،ص  ،677ح .10
 .112شیخ صدوق ،االمالى ،مجلس  ،31ح  ،1ص  ;228فتال نیشابورى ،همان ،ص ;189
طبرسى ،تاج الموالید ،ص  ;31ابن شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص  ;120مجلسى ،بحاراالنوار،
ج ،45ص  .82ابن شهرآشوب اقوال دیگرى نیز آورده است1 :ـ 360زخم; 2ـ 1900زخم; 3ـ33
ضربه شمشیر به جز تیرها( .همان ،ص .)120
 .113شیخ كلینى ،الكافى ،ج  ،6ص  ،452ح  9و مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،45ص  ،92ح .36
 .114قاضى نعمان مغربى ،دعائم االسالم ،ج ،2ص .154
 .115قاضى نعمان ،شرح االخبار ،ج ،3ص  ;164طبرى ،دالئل االمامه ،ص  ;178خوارزمى،
ّ
المتعصب العنید ،ص  ;39ابن
همان ،ج ،2ص  ;42ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزى ،الرد على
ّ
نما ،همان ،ص  57ـ  ;58حمید بن احمد ُم َحلى ،همان ،ج ،1ص  .213مشابه این خبر را ابن
سعد نیز آورده است (همان ،ص .)184
ّ
ُ .116م َحلى ،همان ،ج ،1ص .213
 .117همان ،ص  ;184ابن نما ،همان ،ص  57ـ  .58قاضى نعمان ،مشابه این خبر را آورده
است (همان ،ج ،3ص .)164
 .118محمد بن على عمرى ،المجدى فى انساب الطالبیین ،ص  ;13جمال الدین احمد بن على
حسینى ،عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،ص .192
 .119سید بن طاووس ،همان ،ص .71
 .120طبرسى ،اعالم الورى بأعالم الهدى ،ج ،1ص  469و ابن شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص .120
 .121محمد بن طاهر سماوى ،إبصار العین فى أنصار الحسین(علیه السالم) ،ص 220ـ.221
 .122خوارزمى ،همان ،ج ،2ص .25
 .123طبرى ،همان ،ج ،4ص .334
 .124همان ،ص  ;332خوارزمى ،همان ،ج ،1ص  19و مجلسى ،بحار االنوار ،ج ،45ص.20
 .125فضیل بن زبیر« ،تسمیة من قتل مع الحسین» تحقیق سید محمدرضا حسینى جاللى،
فصلنامه تراثنا ،شماره  ،2ص 153ـ.154
 .126مسعودى ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،3ص .72
 .127سماوى ،همان ،ص .221
 .128فضیل بن زبیر ،همان ،ص  ;152شیخ طوسى ،رجال الطوسى ،ص  ;21ابن شهر آشوب،
همان ،ج ،1ص  ;184محب الدین احمد بن عبداهلل الطبرى ،ذخائر العقبى فى مناقب ذوى
القربى ،ص .146
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 .129ابن حجر ،تبصیر المنتبه ،ج ،4ص .1296
 .130عبداهلل مامقانى ،تنقیح المقال ،ج  ،3ص .214
 .131ابن حجر عسقالنى ،االصابة فى تمییز الصحابه ،ج ،6ص  ،445ش  ;9051غیاث الدین
بن همام الدین حسینى (خواند میر) ،تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشر ،ج  ،2ص  43و
مامقانى ،همان ،ج ،3ص .288
 .132ابن حجر ،همان ،ج  ،5ص  . 8البته ابن حجر تصریح به صحابى بودن وى نكرده است،
ً
بلكه 2گفته است كه عبداهلل همزاد حسین بن على بوده است كه طبیعتا او باید پیامبر(صلى اهلل
علیه وآله) را در كودكى درك كرده باشد.
 .133طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص  ;349بالذرى ،همان ،ج ،3ص ;412دینورى،
همان ،ص  ;259شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص  ;113خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;45ابن
نما ،همان ،ص  .65البته طبرى در صفحه  348و خوارزمى در صفحه  44به جدا كردن سر
امام(علیه السالم) اشاره كرده اند و سپس هر دو در صفحه بعد مى نویسند كه سرهاى بقیه
ً
شهدا قطع شد كه طبعا مراد از بقیه ،غیر از سر امام(علیه السالم) است و بنابراین با احتساب سر
امام(علیه السالم)مجموع سرها 73 ،سر مى شود .هم چنان كه عبارات دینورى ،شیخ مفید و
ابن نما نیز مؤید آمار  73سر هست.
 .134بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;412دینورى ،همان ،ص  .259به نظر مى رسد گزارش بالذرى
همان گزارش طبرى از ابومخنف باشد ،اما چون او به جاى شش سر كه مذحج حامل آن ها
بودند ،شانزده سر و به جاى هفت سر كه سایر سپاه حمل كرده اندُ ،نه سر ،گزارش كرده است،
آمار گزارش وى 12 ،سر بیشتر از گزارش طبرى شده است.
 .135سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص ،ص  .256البته در تحقیق جدید این كتاب ،به جاى
واژه «تسعون»« ،سبعون» آمده است كه در این صورت ،همان قول مشهور  72سر مى شود
(همان ،ج ،2ص  .)182وى در جاى دیگر ،بیش از  70سر نوشته است (همان ،ج ،2ص .)189
 .136سید ابن طاووس ،همان ،ص  ;85تسلیة المجالس و زینة المجالس ،ج  ،2ص  331و
مجلسى ،بحار االنوار ،ج  ،45ص .62
 .137طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ج ،4ص  ;358ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابى طالب ،ج،4
ص  121و ابن صباغ مالكى ،الفصول المهمه ،ص .198
 .138فضیل بن زبیر ،همان ،ص .152
 .139ابن سعد ،همان ،ص  186و طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص .359
 .140فضیل بن زبیر ،همان.
 .141ابن شهرآشوب ،همان ،ج.122 ،4
 .142سماوى ،همان ،ص 221ـ.222
 .143فضیل بن زبیر ،همان ،ص ;150ابن سعد ،همان ،ص  ;186طبرى ،تاریخ االمم و الملوك،
ج ،4ص  ;359ابن حبان ،الثقات ،ج ،2ص  ;310ابوالفرج اصفهانى ،همان ،ص  ;79ابن
شهرآشوب ،همان ،ج ،4ص  .122وى مى گوید كه دست او قطع شده بود.
ّ
 .144فضیل بن زبیر ،همان ،ص  156و محلى ،الحدائق الوردیه ،ج ،1ص .212
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 .145فضیل بن زبیر ،همان و محلى ،همان.
 .146بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،11ص ( 183وى نام او را مرقع بن قمامة بن خویلد نوشته
است) .ابن كثیر ،همان ،ج  ،8ص ( 205ابن كثیر مرقع بن یمانه ضبط كرده است) اما طبرى
(همان ،ج ،4ص  )347و بالذرى در جاى دیگر (همان ،ج ،3ص  )411و دینورى (االخبار
الطوال ،ص  )259مى نویسند كه مرقع با امان گرفتن یكى از افراد قبیله اش به آنان پیوست و
ابن زیاد او را به زاره تبعید كرد ،اما به شهادت او اشاره نكرده اند.
 .147ابن سعد ،همان ،ص 186ـ.187
 .148دینورى ،األخبار الطوال ،ص .259
 .149ابن قتیبه ،االمامة و السیاسه ،ج ،2ص  12و نزدیك به این گزارش ر.ك :ابن عبد ربه ،العقد
الفرید ،ج ،4ص  385و محمد بن احمد باعونى ،جواهر المطالب فى مناقب االمام على بن ابى
طالب ،ج ،2ص .287
 .150قاضى نعمان ،شرح االخبار ،ج ،3ص 196ـ.199
 .151دینورى ،االخبار الطوال ،ص  259و ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص .212
 .152بالذرى ،همان ،ج ،3ص  411و ابن عبد ربه اندلسى ،العقد الفرید ،ج ،4ص .360
 .153ابوالفرج اصفهانى ،همان ،ص  79و سید ابن طاووس ،همان ،ص .86
 .154ابن سعد ،همان ،ص  ;186طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ج ،4ص  353و  ;359ابن
حبان ،همان ،ج ،2ص  ;310ابوالفرج اصفهانى ،همان ،ص ( 79وى به جاى عمرو ،عمر نوشته
است); خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;41ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،45ص ( 484ذیل
ترجمه عمرو بن حسن); سبط ابن جوزى ،تذكرة الخواص ،ج ،2ص ( 178وى نیز عمر بن حسن
نوشته است); سید ابن طاووس ،همان ،ص  . 86اما شیخ مفید(رحمه اهلل) ،او را جزء شهدا
دانسته است (االرشاد ،ج ،2ص .)26
 .155فضیل بن زبیر ،همان ،ص 150و  ;157ابوالصالح حلبى ،تقریب المعارف ،ص ( 252وى
به جاى عمرو ،عمر نوشته است); ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص  .205اما ابن عساكر ،تنها عمرو بن
حسن(علیه السالم) پدر محمد را جزء اسرا دانسته است و معتقد است كه محمد آن زمان به دنیا
نیامده بود (تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،55ص .)15
 .156ابن قتیبه دینورى ،االمامة و السیاسه ،ج ،2ص .8
 .157قاضى نعمان مغربى ،همان ،ج ،3ص .198
 .158ابن سعد ،همان ،ص  187و ذهبى ،همان ،ج  ،3ص .303
 .159قاضى نعمان مغربى ،همان ،ج ،3ص .197
 .160ابن سعد ،همان; ابن عساكر ،همان ،ج  ،54ص  226و ذهبى ،همان ،ج  ،3ص .303
 .161بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;411دینورى ،همان ،ص  259و طبرى ،تاریخ االمم و الملوك،
ج ،4ص .347
 .162طبرى ،همان ،ج ،4ص .321
 .163ابن عساكر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،14ص .223
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 .164شیخ صدوق ،كمال الدین و تمام النعمه ،ص .546
 .165ابن سعد ،همان ،ص  187و ذهبى ،همان ،ج ،3ص .303
 .166قاضى نعمان ،شرح االخبار ،ج ،3ص 198ـ .199
 .167ابوالفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبیین ،ص .79
 .168ابن سعد ،همان ،ص  ;187ابوالفرج اصفهانى ،همان ،ص  79و شیخ صدوق ،االمالى،
مجلس  ،31ص .229
 .169ابن سعد ،همان و شیخ صدوق ،االمالى ،ص .231
 .170ابوالفرج اصفهانى ،همان ،ص  79و قاضى نعمان مغربى ،شرح االخبار ،ج ،3ص .198
 .171قاضى نعمان مغربى ،همان ،ج ،3ص .198
 .172ابن سعد ،همان ،ص  ;187طبرانى ،المعجم الكبیر ،ج ;104 ،3قاضى نعمان مغربى،
همان ،ص  198و شیخ صدوق ،االمالى ،ص .228
 .173ابن سعد ،همان; ابوالفرج اصفهانى ،همان ،ص  ;79طبرانى ،همان ،ص  ;104قاضى
نعمان مغربى ،همان ،ص  199و شیخ صدوق ،همان ،ص .230
 .174طبرسى ،االحتجاج ،ج ،2ص  ;27خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;105ابن نما ،همان ،ص
 67و سید ابن طاووس ،همان ،ص .88
 .175ابن سعد ،همان ،ص .187
 .176همان.
 .177طبرى ،تاریخ االمم والملوك ،ج ،4ص .263
 .178همان ،ص 277ـ.278
 .179بالذرى ،همان ،ج ،3ص 378ـ.379
 .180طبرى ،همان ،ج ،4ص .298
 .181ابن نما ،همان ،ص  ;66سید ابن طاووس ،همان ،ص  190و مجلسى ،بحاراالنوار ،ج،45
ص .108
 .182طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;342ابن نما ،همان ،ص  .57اعتراض او به این سبب بود كه
شوهرش جبه كاله دار ُ
(=ب ْر ُنس) متعلق به امام(علیه السالم) را غارت كرده بود.
 .183ابن نما ،همان ،ص  ;73سید ابن طاووس ،همان ،ص  205و مجلسى ،بحاراالنوار،
ج ،45ص  .120او زمانى كه پدرش در محاصرة عوامل ابن زیاد بود ،به دفاع از او پرداخت.
 .184ابن نما ،همان ،ص  58و سید ابن طاووس ،ص  .180هنگامى كه لشكر عمر سعد مشغول
غارت خیمه ها شدند ،او به این كار اعتراض كرد.
 .185طبرى ،همان ،ج ،4ص  .329او به همراهى شوهرش با لشكر عمر سعد در مقابله با امام
حسین(علیه السالم) و كشتن بریر بن خضیر اعتراض كرد.
 .186بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص  ;411طبرى ،تاریخ االمم و الملوك ،ج ،4ص ;348
خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  ;114ابن نما ،همان ،ص 65ـ 66و ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص
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 .206او به آوردن شوهرش سر امام حسین(علیه السالم) را به خانه اش و اظهار شادى شوهرش
از این كه چیزى به خانه آورده است كه در آن بى نیازى از روزگار است ،اعتراض كرد.
 .187ابن اعثم ،كتاب الفتوح ،ج ،5ص.133
 .188شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص  122و طبرسى ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج ،1ص .475
 .189محمد بن سعد ،همان ،ص  ;192طبرى ،همان ،ج  ،4ص  ;353خوارزمى ،همان ،ج،2
ص  ; 81ابن عساكر ،ترجمة االمام الحسین(علیه السالم) ،ص  ;338سبط ابن جوزى ،همان،
ج ،2ص  ;199ابوالفداء اسماعیل بن كثیر دمشقى ،البدایة و النهایه ،ج ،8ص  212و محمد باقر
مجلسى ،جالء العیون ،ص .405
 .190ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمى مغربى ،شرح االخبار فى فضائل االئمة االطهار ،ج ،3ص
.269
 .191سید بن طاووس ،االقبال باألعمال ،ج ،3ص .101
 .192طبرى ،كامل بهائى (الكامل البهائى فى السقیفه) ،ج ،2ص  ;302مجلسى ،بحار االنوار ،ج
 ،45ص  196و همو ،جالء العیون ،ص .409
 .193ابن سعد ،همان ،ص  ;164بالذرى ،همان ،ج ،3ص  368و طبرى ،تاریخ االمم و الملوك،
ج ،4ص 239ـ 240و ( 250او تاریخ هاى دیگرى را نیز ذكر كرده است) و شیخ مفید ،االرشاد،
ج ،2ص .32
 .194طبرى ،همان ،ج ،4ص  252و  ;286بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;371شیخ مفید ،االرشاد،
ج ،2ص  ;34محمد بن فتال نیشابورى ،روضة الواعظین ،ص  172و ابن كثیر ،البدایة و
النهایه ،ج ،8ص .171
 .195طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;286بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;371شیخ مفید ،االرشاد،
ج ،2ص  ;35خوارزمى ،همان ،ج ،1ص  ;273ابن كثیر ،همان ،ج  ،8ص  .171اما ابن اعثم،
خوارزمى ،ابن نما و سید ابن طاووس ،به اشتباه این تاریخ را زمان خروج امام حسین(علیه
السالم) از مدینه دانسته اند (كتاب الفتوح ،ج  ،5ص  ;22مقتل الحسین(علیه السالم) ،ج،1
ص  ;273مثیراالحزان ،ص  15و اللهوف ،ص .)21
 .196طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;262بالذرى ،همان ،ج  ،3ص  370و شیخ مفید ،همان ،ج،2
ص .37
 .197طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;262بالذرى ،همان ،ج ،3ص  370و شیخ مفید ،همان،
ج ،2ص 37ـ .38
 .198طبرى ،همان ،ج ،4ص  262و شیخ مفید ،همان ،ج ،2ص .38
 .199مسعودى ،همان ،ج ،3ص .65
 .200همان.
 .201طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;286بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;371شیخ مفید ،همان ،ج،2
ص  ;66سبط ابن جوزى ،همان ،ج ،2ص  ;148محمد بن طلحه شافعى ،همان ،ج ،2ص
 .73اما ابن سعد (همان  ،ص  )170و ابن عساكر (ترجمة االمام الحسین(علیه السالم) ،ص
 )299روز دهم و سبط ابن جوزى در جاى دیگر (همان  ،ج ،2ص  140و  )144روز هفتم و
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مالحسین واعظ كاشفى (روضة الشهداء ،ص  )314روز سوم ذى الحجة را روز خروج امام(علیه
السالم) از مكه دانسته اند كه درست به نظر نمى رسد.
 .202طبرى ،همان ،ج ،4ص  286و شیخ مفید ،همان ،ج ،2ص .66
 .203ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص .171
 .204بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;385طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;309مفید ،همان ،ج ،2ص
 ;84ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص  ;83فتال نیشابورى ،همان ،ص  ;181ابن شهرآشوب ،همان،
ج ،4ص  ;105سید ابن طاووس ،همان ،ص  ;49ابن نما ،همان ،ص  ;35محمد بن طلحه
شافعى ،همان ،ج ،2ص  77و ابن كثیر ،همان ،ج ،8ص  .189اما برخى منابع ،روز اول محرم
را نوشته اند (دینورى ،االخبار الطوال ،ص .)253
 .205طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;310بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;385شیخ مفید ،همان ،ج،2
ص  84و ابن جوزى ،المنتظم ،ج ،5ص .336
 .206ابن اعثم ،همان ،ج ،5ص 90ـ 91و خوارزمى ،همان ،ج ،1ص 345ـ .346
 .207طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;312بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;389دینورى ،األخبار الطوال،
ص  255و شیخ مفید ،همان ،ج ،2ص .86
 .208ابن سعد ،همان ،ص .179
 .209طبرى ،همان ،ج ،4ص  315و شیخ مفید ،همان ،ج ،2ص .89
 .210بالذرى ،همان ،ج ،3ص  ;411دینورى ،األخبار الطوال ،ص  ;259شیخ مفید ،همان،
ج ،2ص  114و خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  .44البته دینورى مى نویسد كه عمر سعد پس از
كشتن حسین(علیه السالم) ،دو روز در كربال ماند و سپس آن جا را ترك كرد .حال اگر روز عاشورا
به حساب نیاید ،روز خروج عمر سعد از كربال روز دوازدهم بوده است ،لذا حركت را روز دوازدهم
نوشته است .اما برخى ،زمان آن را تعیین نكرده اند (یعقوبى ،همان ،ج 245 ،2و ابن اعثم،
همان ،ج ،5ص .)120
 .211طبرى ،همان ،ج ،4ص  ;348خوارزمى ،همان ،ج ،2ص  44و ابن كثیر ،همان ،ج ،8
ص .205
 .212ابوریحان محمد بن احمد بیرونى خوارزمى ،آالثار الباقیة عن القرون الخالیه ،ص ;331
زكریا محمد بن محمود قزوینى ،عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات ،ص  45و كفعمى،
مصباح الكفعمى ،ص  .510البته برخى روز ورود اهل بیت(علیهم السالم) را به شام شانزدهم
ربیع االول دانسته اند (عمادالدین حسن بن على طبرى ،كامل بهائى (الكامل البهائى فى
السقیفه) ،ج ،2ص .)293
 .213بیرونى ،همان ،ص  ;331مالحسین واعظ كاشفى ،روضة الشهداء ،ص  485و بهاء الدین
عاملى ،توضیح المقاصد ،ص 6ـ .7
 .214شیخ مفیدّ ،
مسار الشیعه ،ص  ;46شیخ طوسى ،مصباح المتهجد ،ص  ;787رضى الدین
على بن یوسف مطهر حلى ،العدد القویه ،ص .219
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فرهنگ عزادارى در سیره پیشوایا 
نویسنده:محمدمحمدىاشتهاردى

فرهنگ عزادار ى
ّ
خمینى(قدس ّ
سره) آغاز مىكنیم:
سخن را با این فراز از سخن حضرت امام
()1
«گریه كردن به عزاى امام حسین(ع) زنده نگهداشتن نهضت است».
واژه فرهنگ داراى معانى مختلفى نسبت به مناسبتهاى گونا گون است،
ّ
و در مجموع و به طور كلى یعنى «مجموعه علوم و معارف و هنرهاى هر ملت»
و نیز به معنى «مجموعه آداب و رسوم» یا به معنى «دانش و معرفت ،ادب و
تربیت» آمده است ،ماجراى حركت و نهضت امام حسین(ع) ،یك فرهنگ بود،
فرهنگى فرا گیر ،فرهنگى داراى چند فرهنگ مانند :فرهنگ نهضت و قیام،
فرهنگ معرفت دین ،فرهنگ ایثار و فدا كارى ،فرهنگ ارزشها ،فرهنگ ادب
و تربیت ،و فرهنگ عزادارى كه خود یك مكتب و كالس جدا گانه و جاودانه
براى انسان سازى ،و مبارزه و امر به معروف و نهى از منكر ،و جنبش عواطف
و احساسات براى شكوفایى ارزشها ،و به پیروزى رساندن ارزشها بر ضد
ارزشها.
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بنابراین مىتوان چنین نتیجه گرفت كه فرهنگ بر دو نوع است:
فرهنگ ارزشى ،فرهنگ ضد ارزشى.
كربالى حسینى پایگاه فرهنگ ارزشى بر ضد پایگاه ضد ارزشى شام به
سردمدارى بنى ّ
امیه و یزیدیان بود.
اینك در این گفتار بر آنیم تا فرهنگ عزادارى را بررسى كنیم ،كه چگونه
عزادارى ،فرهنگ سازى مىكند ،و مبدل به فرهنگ ارزشى مىشود ،و به طور
كلى عزادارى مثبت با منفى چه فرق دارد ،و عزادارى صحیح یعنى چه؟
واژه عزا ،كه واژه عربى است به دو معنى آمده -1 :به معنى نسبت دادن چیزى
ّ
به چیز دیگر است -2 .به معنى تسلى خاطر دادن ،صبر و آرامش بخشیدن،
و ّ
تحمل و بردبارى( )2و معادل فارسى آن سوگوارى است ،نظر به اینكه در
سوگوارى ،نسبت به صاحبان عزا ،دل گرمى و دلدارى مىدهند ،و عالوه بر
اندوه و حزن درونى خود ،حزن و اندوه سوگمندان را خالى مىكنند ،و به جاى
آن امید و آرامش و صبر و ّ
تحمل مىبخشند ،از آن به عزادارى و به تعبیر روایات
تعزیه و تسلیت تعبیر مىشود )3(.بنابراین فلسفه و اساس عزادارى آرامش
بخشیدن ،و دعوت به صبر و استقامت ،و روحیه دادن و نابود نمودن هرگونه
یأس و ناامیدى و خود زنى و خود خورى و خود باختگى است ،و نتیجه آن
جبران چالشها ،و ترسیم خسارتها و نشاط بخشى به صاحبان اندوهى است
كه گاهى اندوهشان موجب بیمارى روانى و سقوط و انحالل مىشود.
ً
عزادارى ّ
سنتى نوعا با گریه و ریختن اشك همراه است ،اینك این سؤال مطرح
مىشود كه ا گر عزادارى براى آرامش است ،پس گریه و نوحه چرا؟ پاسخ اینكه:
چنانكه خاطر نشان مىشود ،گریه داراى انواع مختلف است ،و بیشتر انواع آن
آرام بخش و به اصطالح خالى كردن ،اندوه درون ،و جایگزینى آن به نوسازى
است.
مسأله عزادارى به صورتهاى مختلف در میان همه اقوام و ملتها از قدیم و
ندیم ،وجود داشته و دارد ،چرا كه یك موضوع فطرى و طبیعى است ،و در برابر
حوادث تلخ و پر اندوهى كه در همه جا و همه وقت رخ مىدهد ،نا گزیر مسأله
عزا پیش مىآید و گریزى از آن نیست ،بنابراین باید به طور صحیح و مثبت اجرا
شود ،و به جاى اینكه ویران گر باشد ،سازنده گردد مانند لیموى ترشى كه از
آن شربت ناب مىسازند ،و موجب نشاط مىشود ،با توجه به این مقدمه ،نظر
شما را به مسأله پیشینه عزادارى ،و عزادارى در سوگ شهیدان كربال ،و فلسفه
آن و فلسفه ارزشى بودن آن جلب مىكنیم.
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پیشینه عزادار ى
نخست باید دانست كه عزادارى اختصاص به كربال و شهیدان آن ندارد ،بلكه
در همه جا ،در موارد بسیار بوده و هست ،مهم آن است كه از آن استفاده
بهینه كرد ،بنابراین باید آن را از هرگونه انحراف ،تصحیح كرد .به عنوان نمونه:
 -1قابیل و هابیل دو برادر از فرزندان حضرت آدم(ع) بودند ،هابیل جوانى
خداشناس و باتقوا و درست كار بود ،ولى قابیل در گمراهى و انحراف به سر
مىبرد ،هابیل در پرتو دین و معرفت به مقام ارجمندى رسید .قابیل به مقام
او حسادت ورزید ،و كینه او را به دل گرفت ،و او را تهدید به كشتن نمود و
سرانجام با كمال بى رحمى او را كشت ،سر او را در میان دو سنگ نهاد ،و با
()4
آن دو سنگ سر او را شكست.
مطابق بعضى از روایات ،هابیل در خواب بود ،قابیل با كمال ناجوانمردى به
او حمله كرد و او را كشت )5(.آدم (ع) از این فاجعه آ گاه شد ،بسیار گریه كرد
و همواره در یاد او بود ،و به یاد او اشك مىریخت ،وقتى كه هابیل كشته شد
همسرش حامله بود ،پس از مدتى وضع حمل كرد ،نوزاد پسر بود ،آدم(ع) نام
()6
او را هابیل گذاشت.
آدم در سوگ جان سوز پسر شهیدش هابیل ،اشعار زیر را سرود و خواند:
ّ
تغیرت البالد و من علیها
فوجه االرض ّ
مغبر قبیح
ّ ّ
طعم و ٍ 
لون
تغیر كل ذى ٍ
ّ
و قل بشاشة الوجه الملیح
ًّ
ارى طول الحیاة ّ
غما
على
و هل انا من حیاتى مستریح
و مالى ال اجود بسكب ٍ 
دمع
و هابیل ّ
تضمنه الضریح
ً
قتل هابیل قابیال اخاه
فوا حزنى لقد فقد الملیح
یعنى« :سرزمینها و آنچه در آنهاست ،همه دگرگون شده و چهره زمین
غبار آلود و زشت گشته است.
مزه هر غذایى ،و رنگ هر چیزى تغییر یافته ،و چهره شاداب و غمگین
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اندك شده است .طول زندگى را براى خود اندوهى دراز مىنگرم ،آیا روزى
خواهد آمد كه از این زندگى پر رنج راحت شوم
چه شده است كه اشك هایم جارى نمىگردند ،و چشم هایم از اشك
فشانى دریغ مىكنند ،با اینكه پیكر هابیل در میان قبر قرار گرفته است.
قابیل برادرش هابیل را كشت ،واى بر این اندوه كه به فراق هابیل زیبایم
()7
گرفتار شد».
 -2نمونه دیگر ،در طول تاریخ عزادارى یعقوب براى یوسف(ع) و گریه
یوسف(ع) است ،كوتاه سخن این كه چنان كه در قرآن در سوره یوسف آمده،
برادران یوسف ،او را از دست پدرش یعقوب گرفته و سپس او را در بیابان به
چاه انداختند ،و قافلهاى بر سر چاه آمد و یوسف را بیرون آورد ،و به مصر
برده و به عنوان برده فروخت و...حضرت یعقوب چهل سال به فراق یوسف
گرفتار شد .قرآن از زبان او مىفرماید« :یا اسفى على یوسف و ّ
ابیضت عیناه من
()8
الحزن؛ وا اسفا بر یوسف! و چشمان او از اندوه سفید شد».
امام سجاد(ع) فرمود« :یعقوب از اندوه فراق یوسف(ع) آنقدر گریست كه
موى سرش سفید شد ،و كمرش خم گردید ،و دیدهاش نابینا گشت )9(».این
()10
مطلب از امام صادق(ع) نیز نقل شده است.
یوسف (ع) نیز وقتى كه با دسیسه همسر عزیز مصر ،به زندان افتاد ،در
زندان از اندوه فراق پدرش یعقوب به قدرى گریه كرد كه به فرموده امام
صادق(ع) ،زندانیان به ستوه آمدند و به او پیشنهاد كردند یا روز گریه كند
یا شب ،تا در یكى از این دو وقت در آسایش باشند .یوسف این پیشنهاد را
پذیرفت).

م
عزادارى پیامبر(ص) براى حمزه و جعفر و ابراهی 
مسأله عزادارى در میان پیامبران و اولیاء دیگر نیز به طور فراوان بوده است ،تا آن
هنگام كه عصر پیامبر اسالم فرا رسید ،آن حضرت نیز در سوگ عزیزان ،عزادارى
مىكرد ،و به آن دستور مىداد و به عنوان نمونه :وقتى كه حضرت حمزه(ع)
عموى پیامبر(ص) در جنگ احد به شهادت رسید ،پیامبر(ص) در كنار جنازه به
خون تپیدهاش بسیار گریست ،و وقتى كه با همراهان به مدینه آمد ،از بسیارى
از خانههاى مدینه كه شهید داده بودند صداى گریه شنیده مىشد،
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پیامبر(ص) به یاد حمزه(س) اشك مىریخت ،و مردم را به عزادارى براى حمزه(ع)
تحریك كرده و فرمود« :ولكن حمزة البوا كى له الیوم!؛ولى امروز حمزه(ع) گریه
كنندهندارد».
سعد بن معاذ و اسید بن حضیر وقتى كه این سخن را شنیدند به زنهاى انصار
گفتند« :نخست بروید حضرت فاطمه (س) را در گریه كردن براى حمزه همراهى
كنید ،سپس براى شهداى خود گریه نمایید».
بانوان صدا و گریه بلند كردند ،پیامبر(ص) و فاطمه(س) كه در مسجد در عزاى
حمزه(ع) مجلس داشتند ،بیرون آمد و پیامبر(ص) خطاب به آنها فرمود« :رحمت
خدا بر شما باد ،به راستى مواسات و ایثار كردید)12(».
از آن پس ،حتى تا به امروز رسم شده كه زنهاى مدینه وقتى مىخواهند براى
گذشتگان خود گریه كنند ،نخست به یاد حضرت حمزه(ع) گریه مىكنند)13(.
و در مورد شهادت جعفر ّ
طیار(ع) كه در جنگ موته در سال هفتم هجرت رخ
داد ،پیامبر(ص) در مدینه به خانه جعفر رفت ،بچهها و همسر او را نوازش داد و
بسیار گریه كرد ،و در حالى كه اشك از چشمانش سرازیر بود ،از خانه بیرون آمد
و با حال غمبار به خانه فاطمه (س) وارد شد ،شنید گریه و نوحه فاطمه(س)
جعفر فلتبك البا كیة؛ باید
براى جعفر(ع) بلند است ،پیامبر(ص) فرمود« :على مثل
ٍ
ّ
شخصیتى همانند جعفر هر بانوى گریه كننده بگرید ».سپس فرمود« :براى
بر
خانواده و فرزندان جعفر ،غذا درست كنید و ببرید ،زیرا آنها امروز به عزادارى
مشغولهستند)14(».
پیامبر(ص) پسرى به نام ابراهیم (ع) داشت ،كه در سال هشتم هجرت چشم
به جهان گشود و در سال دهم در حالى كه كمتر از دو سال داشت از دنیا رفت،
مادرش ماریه قبطیه بود.
پیامبر(ص) در مرگ ابراهیم گریه مىكرد ،شخصى عرض كرد« :تو ما را از گریه
نهى مىكنى ،ولى خودت گریه مىكنى؟» در پاسخ فرمود« :این گریه نیست ،بلكه
عالمت رحم و مهربانى است ،كسى كه رحم نداشته باشد مشمول رحمت الهى
نمىشود».
پیامبر(ص) پیكر ابراهیم(ع) را به خاك سپرد ،چشمانش پر از اشك شد ،گریه
سختى كرد ،ولى فرمود« :تدمع العین ،و یحزن القلب ،والنقول ما یسخط ّالرب؛
چشم مىگرید و قلب پر از اندوه مىشود ،ولى چیزى كه موجب خشم خدا شود
نمىگوییم)15(».

54

ت
ــ
ریـ
ــا
ــ
ـخ

سابقه عزادارى براى امام حسین(ع)
عزادارى براى سوگ جان سوز امام حسین(ع) و شهیدان كربال از عصر حضرت
آدم(ع) و در میان پیامبران و اولیاء خدا همواره بوده است ،دراین باره نمونهها
بسیار است ،و نظر شما را به چند نمونه جلب مىكنم:
ّ
 -1صاحب ّ
ّ
كلمات فتاب
الدرالثمین در تفسیر این آیه« :فتلقى آدم من ربه
ٍ
علیه؛ آدم از پروردگارش كلماتى دریافت داشت (و با آنها توبه كرد) خداوند توبه
او را پذیرفت)20(».
نقل نموده :آدم (ع) به ساق عرش نگاه كرد ،نام پیامبر(ص) و امامان (ع) را در
آن دید ،جبرئیل آن نامها را به او تلقین نمود و گفت بگو« :یا حمید بحق ّ
محم ٍد،
على ،یا فاطر ّ
یا عالى ّ
بحق ٍّ
بحق فاطمة ،یا محسن بحق الحسن و الحسین و منك
االحسان».
آدم(ع) این نامها را به زبان آورد ،همین كه نام حسین(ع) به زبانش آمد،
ّ
اشكهایش جارى شد و قلبش فرو ریخت ،از جبرئیل پرسید« :علت چیست كه
وقتى نام پنجمى (حسین) بر زبانم جارى شود ،قلبم شكسته شده و اشكهایم
روان مىگردد؟»
جبرئیل گفت :این پسرت دسختخوش مصیبتى مىشود كه همه مصیبتها
در مقایسه با آن كوچك است .آدم پرسید :آن مصیبت چیست؟ جبرئیل گفت:
او را تشنه و تنها و غریب و بى كس مىكشند ،شدت تشنگى او باعث مىشود كه
بین آسمان و زمین را مانند دود مىنگرد و آسمان را نمىبیند ،آب مىطلبد كسى
جواب او را جز با زبان شمشیرها و شربت مرگ نمىدهد در حالى كه فریاد مىزند:
ّ
«و اعطشاه! واقلة ناصراه! آه از شدت عطش و كمى یار و یاور» .سر او را مانند سر
گوسفند ذبح كنند ،و دشمنانش اموال و وسائل زندگیش را غارت مىنمایند،
و سرهاى او و یارانش را بر سر نیزهها در شهرها و راهها مىگردانند ،در حالى كه
زنانشان همراه آن سرها هستند .در علم خداوند یكتا این چنین گذشته است.
در این هنگام آدم (ع) و جبرئیل مانند زن بچه مرده گریه و زارى كردند)21(.
 -2مرحوم راوندى در خرایج از تاریخ محمد ّالنجار ،به سندش از انس ،و او از
پیامبر(ص) ماجراى كشتى نوح(ع) را نقل مىكند تا اینجا كه فرمود :در آخر كار پنج
میخ باقى ماند ،و نوح(ع) به دستور خداوند ،آنها را در پیشاپیش كشتى نصب
كرد ...وقتى كه به میخ پنجم رسید ،آن را نصب كرد ،سپس بر روى آن چكش زد،
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نورى از آن باال گرفت و آثار خون از آن دیده شد ،جبرئیل گفت :این خون است،
آنگاه ماجراى شهادت جان سوز امام حسین(ع) را براى نوح(ع) شرح داد ،در این
هنگام نوح (یا جبرئیل) قاتل حسین(ع) و ظلم كننده به او ،و وا گذار كننده آن
حضرت به خودش را لعنت كرد)22(.
 -3در ماجراى فرمان خدا به ابراهیم(ع) در مورد قربان كردن اسماعیل(ع) پس
از تسلیم ابراهیم در برابر فرمان خدا ،سرانجام خداوند قوچى را براى ابراهیم (ع)
فرستاد تا آن را به جاى اسماعیل(ع) قربانى كند .در این راستا از حضرت رضا(ع)
روایت شده خداوند به ابراهیم (ع) وحى فرمود :اى ابراهیم! محبوبترین خلق
خدا در نزد تو كیست؟ ابراهیم :پروردگارا! انسانى محبوبتر از حبیبت ّ
محمد (ص)
وجود ندارد.
ّ
خداوند به او وحى كرد :آیا او (محمد (ص)) را بیشتر دوست دارى یا خودت را؟
ابراهیم :بلكه او را بیشتر از خودم دوست دارم.
خداوند به او وحى كرد :آیا فرزند او را بیشتر دوست دارى یا فرزند خود را؟
ابراهیم :فرزند او را بیشتر دوست دارم.
خداوند فرمود :آیا ذبح فرزند او ،از روى ظلم به دست دشمنانش براى قلب
تو دردناكتر است ،یا ذبح فرزند خودت به دست خودت در اجراى اطاعت من.
ابراهیم :پروردگارا! بلكه ذبح فرزند محمد(ص) به دست دشمنانش ،براى قلبم
دردناكتر است.
ّ
خداوند فرمود :اى ابراهیم! جمعى كه گمان مىكنند از امت محمد(ص)
هستند ،به زودى حسین(ع) پسر ّ
محمد(ص) را پس از او از روى ظلم و عدوان
مىكشند و سرش را مانند گوسفند ذبح مىنمایند ،و به این علت سزاوار غضب و
خشم من خواهند شد.
دل ابراهیم(ع) با شنیدن این سخن به درد آمد و به سختى گریه كرد ،و براى
مصائب جان سوز امام حسین(ع) عزادارى و گریه نمود)23(.

عزادارى پیامبر(ص) و امامان(ع)
به همین ترتیب نمونههاى دیگرى نیز در این راستا وجود دارد كه قبل
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از اسالم ،مسأله عزادارى براى امام حسین(ع) در میان پیامبران
مطرح بوده است .و در مورد عزادارى پیامبر اسالم و فاطمه(س) و على(ع)
پیرامون مصائب امام حسین(ع) نیز روایات ّ
متعددى ذكر شده ،و همچنین
عزادارى امامان(ع) بعد از شهادت امام حسین(ع) كه باز به عنوان نمونه به
چند فراز مىپردازیم:
امام ّ
سجاد (ع) كه در جریان كربال حضور داشت ،پس از شهادت پدر ،تا آخر
عمر (مدت  34سال) در موارد مختلف براى مصائب آن حضرت گریه مىكرد
و سوگوارى مىنمود.
ّ
امام باقر(ع) نیز به یاد جدش امام حسین(ع) گریه مىكرد و مجلس عزا
تشكیل مىداد و حاضران را به سوگوارى و گریه براى امام حسین(ع) تحریص
و تشویق مىنمود)24(.
على بن اسماعیل تمیمى از پدرش نقل مىكند كه در محضر امام صادق(ع)
بودم آن حضرت از ّ
سید حمیرى (شاعر اهلبیت) خواست تا اشعارى در ذكر
مصائب امام حسین(ع) بخواند .او اشعارى خواند كه آغازش این بود.
«امرر على جدث الحسین
فقل العظمه ّالز ّكیة...
یعنى :به بدن حسین(ع) عبور كن و به استخوانهاى پا كش بگو! پیوسته
از اشك چشمها سیراب خواهى شد»...
راوى گوید :دیدم اشكهاى امام صادق(ع) مانند آب نهر جارى شد ،و
صداى گریهاش بلند گردید ،و ناله و ندبه اهل بیتش كوچههاى مدینه را
پر كرد)25(.
ّ
امام رضا(ع) نیز به طور مكرر مجلس عزاى جدش حسین(ع) را تشكیل
مىداد ،و به دعبل مىفرمود :مرثیه سرایى كند به طورى كه آن بزرگوار بر
اثر شنیدن ذكر مصائب امام حسین(ع) مدهوش شد ،و مىفرمودّ :
«ان
یوم الحسین اقرح جفوننا و اسیل دموعنا ...فعلى مثل الحسین فلیبك
البا كون...؛ مصیبت روز شهادت حسین(ع) پلكهاى چشم ما را زخم كرده،
و اشكهاى ما را مثل سیل روان ساخته ،باید براى مانند مصائب حسین(ع)
گریه كنندگان گریه كنند)26(».
زیارت ناحیه امام عصر(عج) كه آ كنده از ذكر مصائب جان سوز امام
حسین(ع) و یارانش است ،نیز بیانگر عزادارى دائم آن حضرت براى مصائب
جد مظلومش امام حسین(ع) است)27(.
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نتیجهگیرى و جمع بندى
از مطالب گذشته تا اینجا دریافتیم كه مسأله عزادارى و مسأله عزادارى امام
حسین(ع) به خصوص ،از همان آغاز پدیدار شدن انسان همراه انسان بوده و یك
موضوع فطرى و طبیعى است ،و كم كم به صورت یك فرهنگ درآمده ،نهایت
این كه فرهنگها گاهى ارزشى و گاهى ضد ارزشى است ،بر همین اساس فرهنگ
عزادارى نیز گونا گون است ،و در مورد فرهنگ عزادارى امام حسین(ع) ،از آغاز
بنابر این بوده كه فرهنگ ارزشى باشد ،و پایه و مایه براى مبارزه با طاغوتها ،و
تثبیت امامت و حكومت عدالت خواهان و طرفداران حق گردد ،براى وصول به
این حقیقت باید نكات زیر را مورد توجه قرار داد:
 -1گریه كه عنصر اصلى عزادارى را تشكیل مىدهد ،داراى انواع مختلفى است،
مانند:
 -1گریه تزویر و دروغ
 -2گریه پشیمانى از گناه
ّ
 -3گریه ذلت و زبونى
 -4گریه شوق
 - 5گریه رحم و عاطفى
 -6گریه از روى غم و اندوه
 -7گریه فراق،
این گریهها به جز گریه نوع اول و سوم ،هر كدام در جاى خود شایسته و
سازنده است ،بنابراین در مورد عزادارى براى امام حسین(ع) و سایر شهیدان،
ّ
هرگاه گریه به عنوان ابراز عطوفت و احساسات و گریه رحم و رأفت و رقت قلب ،و
همچنین گریه فراق و گریه از روى غم و اندوه باشد ،یك نوع امر به معروف و نهى
از منكر است ،و اظهار عالقه و برقرارى رابطه عاطفى و معنوى با آرمانهاى امام
ً
حسین(ع) است ،و چنین گریه و عزادارى ،قطعا موجب ارتباط و پیوند با امامان
(ع) و مكتب آنها شده و باعث تحول و رشد خواهد شد.
ً
 -2در تشكیل مجلس عزادارى ،طبعا انگیزه قیام امام حسین(ع) و اهداف آن،
و امور تربیتى و معارفى در كنار آن بازگو مىشود ،و روشن است كه بیان و تبیین این
امور ،نقش به سزایى در پاك سازى و به سازى خواهد داشت.
 -3فرهنگ عزادارى ،با رعایت آداب صحیح و مثبت آن  -با پرهیز از هرگونه
دروغ و خرافات  -الهام بخش ارزشهایى همچون ،صبر ،جوانمردى،
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شجاعت ،غیرت ،جهاد ،دفاع ،ایثار و فدا كارى و ...است ،ولى ا گر با
خرافات آمیخته باشد ،عزادارى منفى و معكوس مىگردد.
 -4فرهنگ عزادارى صحیح ،مىتواند روح تعاون ،و انقالب و نهضت و شورش
بر ضد طاغوت و محو برنامههاى طاغوتى را احیاء كند ،و در فكر و عمل ،بر
برنامههاى باطل خط بطالن بكشد ،و درخت سرمایههاى ارزشى را شكوفا سازد.
 - 5فرهنگ عزادارى ،نگهبان دین ،و پشتوانه قوى آیین ناب بوده ،و همواره
عواطف را به نفع حقایق دینى به هیجان درمى آورد ،و باعث نابودى بدعتها،
و ترویج سنتها مىگردد و ...به راستى ا گر در عزادارىها این نكات و نكات دیگر
توجه عمیق شود ،پیوسته موجب آبیارى باغستان اسالم ،و نشاط و شكوفایى در
این راستا خواهد شد.
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عاشورا در آینه شعر كهن فارسی
نویسنده :مهدی شادکام اوغانی

ادبیات در هر سرزمینی با در نظر گرفتن اقلیم و بافت اجتماعی و ساختاری هر
جامعه ای بی شک بعنوان آیینه افکار ،باورها و گرایش های آن قوم و زبان
گویای هنر و اندیشه آن سرزمین مطرح است و بستری ست برای ماندگارسازی
گونه ای از دغدغه های بشر که شایسته ماندگاری و حضور دائم اجتماعی را
دارند .از میان گونه های رایج ادبیات ،زبان شعر صریح ترین ؛ خوش لحجه
ترین و خوش آهنگ ترین و در بسیاری از موارد ماندگار ترین حضور ادبی را در
بطن و ذهن مردم هر کشوری دارا می باشد .حضور شعر در بافت ذهنی مردم
 ,نشانه بارزیست از حضور مداوم و بی واسطه ادبیات  -حال چه به صورت
شفاهی چه مکتوب  -در درون مایه ها و ساختار زندگی فردی  -اجتماعی افراد
یک عصر و جامعه .همین که گذشته گان بسیاری از حوادث را به صورت شعر
در میاوردند یا تواریخ را منظوم می ساختند یا بسیاری از بزرگان و عرفا و حتا
مردم عادی کوچه و بازار شعر را چاشنی کالم خویش می ساختند  ,خود بهترین
دلیل این مدعاست.
باید به این موضوع توجه داشت که ساحت ادبیات و خصوصا شعر ؛ یک
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الگوی مشخص و فرا ملیتی از تمام ملتها دارد که هر ملتی با در نظر
گرفتن ظرف بومی خود ،با استفاده از واژه های زبانی خویش و قوه زیبایی
شناسی و تخیل برخواسته از درون مایه های سنتی و عرفی  -اجتماعی خود
و جهان شناسی خاص خود ،این الگو را ملی و بومی میسازد و درونی میکند.
از همین روست که هم در متون فرنگی و هم در زبان فارسی یا حتا عربی و
سایر زبانهای دنیا قالب و صورتی از ادبیات را می یابیم که به شعر عاشقانه ؛
تعلیمی یا تادیبی ،عرفانی ،اجتماعی ،مراثی و ....معروف اند و الزاما این گونه
نیست که این گونه ها تحت تاثیر هم یا تقلید از هم باشند بلکه ادبیات هر ملتی
جدای از ادبیات سایر ملتهاست و صد البته با حفظ اصالت خود و در عین حال
در کنار هم ادبیات جهان را می سازند.
عاشقانه های هر ملت عموما برخواسته از عمق دلبستگی های آن قوم است
و ممکن است ماهوی با دلبستگی های سایر ملتها فرق داشته باشد .همین
وجه ممیز درباره تعلیمیات ،اجتماعیات ،عرفانیات و مراثی هر ملتی قابل
تعریف است .نا گفته نگذریم که در مللی که به واسطه پیوندهای خونی و نژادی
مثل اعراب و اسالوها و یا به واسطه فرهنگی و تمدنی مثل ایران و تاجیکستان
و افغانستان و سایر کشورهای فارسی زبان و یا به واسطه اشترا ک مذهبی مثل
کشورهای اسالمی ،مسیحی یا مومنان به سایر ادیان و یا حتا در بدترین حالت
بر اثر استیالی فرهنگی  -نظامی قوم حا کم بر مردمی مغلوب ،ممکن است
وقایع ،اساطیر مفاهیم ،درون مایه ها یا حتا ِالمانی خاصی وجود داشته باشد
که به واسطه همین اشترا ک یا حتا استیال مرجع پرداخت و پردازش و دستمایه
شعری شاعرانی از تمام این کشورهای مشترک باشد .برای نمونه دقت کنید به
داستان لیلی و مجنون که با وجود اصالت عربی و پرداخت شعرای بزرگ عرب
به این حکایت به واسطه مراودات فرهنگی کشورهای اسالمی و قرار گرفتن
ایران در قلمرو حکومت اسالمی وارد ادبیات فارسی شده و شاعران فارسی به
آن پرداخته اند و نظامی آن را به اوج زیبایی و دلنشینی خود رساند.
با در نظر گرفتن مقدمه باال ؛ علت چرایی حضور « قیام عاشورا » در ادبیات
فارسی و خصوصا شعر فارسی و پرداخت نزدیک به هزار ساله به آن در شعر
فارسی تا جایی که در گذشته زیر بنای گونه جدیدی از شعر قرار میگیرد تحت
عنوان « مراثی »  -هر چند که مراثی مطلق در ذکر مصیبت عاشورا نیستند و
شاعران به نوبه مثال در مرگ کسان دیگری هم مرثیه دارند  -مشخص است.
این گونه ادبی در ادبیات معاصر نیز تحت عنوان مشخص ادبیات
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عاشورایی و شعر عاشورایی تقسیم مطلق میشود که موضوع بحث ما نیست و
خود به تفضیل مجال دیگری می طلبد.
ورود حماسه ی کربال به حیطه شعر ،یقینا یکی از عوامل ماندگاری و پایایی
نهضت عاشوراست چرا که حضور پر رنگ شعر در روایت ماجرا و قالب نافذ مرثیه
در سوگداشت ماجرا از سویی پیوند دهنده ی میان عواطف و دلهای سوخته
و حقیقت ماجرای ظهر عاشوراست و از سوی دیگر به نوبه خود باعث غنا و
اعتالی اشعار و مراثی ست.
ادبیات عاشورایی ،از غنی ترین و حماسی ترین ذخایر فکری و احساسی
شیعی است و برخی از شاعران نیز تمامت شهرت خویش را مدیون همین
ذخیره فکری  -احساسی شیعی یند که مشخص ترین ایشان محتشم کاشانی
ست که با تصویر کشیدن و توصیف واقعه عاشورا و سرایش ترکیب بند معروف
« باز این چه شورش است »...امروزه معروف ترین شاعر شعر عاشورایی از ابتدا
تا زمان حال است.
از سوی دیگر شاعران شیعی پرداختن به واقعه عاشورا را بر خود فرض
میدانند و این جدای از محبت حضرت سید الشهدا یقینا ریشه در تایید و
تشویق و سفارش حضرات ائمه معصومین دارد در به تصویر کشیدن و احیای
همیشگی ظلمی که به ناحق بر امامشان رفته و مظلومیت حضرت حسین.
راویان سقه شیعی نمونه های زیادی از این سفارشات و روایات حضرات
معصومین را در این مهم نقل کرده اند که ما در اینجا به ذکر یک نمونه آن
بسنده میکنیم .شیخ طوسی در کتاب رجال صفحه  289از امام صادق (ع)
ً
نقل میکند که فرمودند  « :ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکی و ابکی به
اال اوجب اهلل تعالی له الجنه و غفرله ؛ هیچ کس نیست که درباره امام حسین
(ع) شعری بگوید و بگرید و بگریاند ،مگر آنکه خداوند جل جالله بهشت را بر او
واجب کند و او را بیامرزد» .
مراثی و اشعار عاشورایی عموما از دیدگاه درون مایه و ساختاری به دودسته
مشخص قابل تقسیم هستند ،دسته اول با پرداختن به جنبه تاریخی ؛ روحی
و عاطفی ماجرا با سرایش سوزنا ک ترین مراثی ظهر عاشورا ،عواطف خویش را
مصروف سوگواره نگاری و مقتل نگاری منظوم کرده اند و خواننده را با دریای
مواجی از عواطف غلیان کرده و داغدار و مصیبت زده باقی میگذارند که اینگونه
مراثی بیشتر و نه صد در صد در میان اشعار متقدمین شایع تر است که البته
استثنائاتی هم دارند.
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دسته دوم گروهی اند که کاربردی تر ،اجتماعی تر و حماسی تر عمل
میکنند و حتا با نگاهی منتقدانه به نقد نگاه صرفا سوگوارانه و گریه آمیز به
واقعه می پردازند .اینان یقینا با در نظر گرفتن ظلم ناحق و مظلومیت حضرت
حسین (ع) ماجرا را بیشتر از زاویه ظلم ستیزی  ,حرکت مصلحانه و انقالبی
حضرت و در نهایت عاقبت کار می نگرند .این زاویه که بیشتر در میان شعرای
متاخر دیده میشود تمام تالش خود را میکند ورای به شعر کشیدن « در کربال
چه شد ؟ » به « چرا رخ دادن ماجرا » یا « چرایی شدن حادثه کربال » بپردازد و
شعر خود را با اهرم واقعه کربال تبدیل کند به مانیفستی برای حرکتهای انقالبی
و ظلم ستیزی ،چرا که شاعر از همین منظر است که به واقعه می نگرد.
در نگاه دسته دوم شعر عاشورایی در واقع تبدیل میشود موتور محرکی
برای مبارزه و قد علم کردن در برابر هر ظالمی و دفاع از هر مظلومی و به غلیان
کشیدن حس ایثار و دفاع از حقیقت و روحیه مبارزه و حتا نقد یاران نیمه راه.
به این نمونه دقت کنید :
ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم
گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم
دنیا ا گر از یزید لبریز شود
ما پشت به ساالر شهیدان نکنیم
(مرحوم سید حسن حسینی)
حضور امام حسین و قیام عاشورا بعنوان یکی از فا کتورهای اصلی شعر آئینی
و مذهبی و شیعی فارسی و عربی دارای پیشینه ی طوالنی ست و شاعران
بسیاری از هر دو زبان  ,شعر شیعی و مشخصا شعر عاشورایی دارند که برخی
از ایشان در زبان عربی عبارتند از  :دعبل خزایی ؛ که حضرت امام رضا علیه
آالف تحیه و ثنا او را سفارش و فرمان به سرایش شعر برای حضرت حسین سالم
اهلل فرمود .روایت حضرت رضا در بسیاری از کتب سقه شیعی موجود است به
عنوان مثال ما بسنده میکنیم به نقل روایت از کتاب جامع االحادیث الشیعه
ُ
رث الحـسـین
جلد  12صفحه  .567حضرت به دعبل میفرمایند  « :یا ِد ْعـب ِـل! ِا ِ
ً َ َ
َ
(ع) َفـ َا ْنـ َت نـاص ِـ ُرنـا و مـا ِد ُ
حـنا ما ُد ْم َت َح ّیا ،فال ُتق ِّصر َع ْن ن ْصرنا َما ْاس َت َط ْع َت /
ای دعبل ! برای حسین بن علی مرثیه بگو ،چرا که تو تا زنده ای ،یاور ما و
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ستایشگر مایی .پس از یاری ما کوتاهی نکن» .
از سایر شاعران عرب می توان به ابن رومی ،ابوفراس همدانی ،ابن عباد،
مهیار دیلمی ؛ سید رضی و سید مرتضی اشاره کرد و از میان شاعران گذشته
ّ
فارسی که موضوع بحث این مقاله اند می توان از رودكـی سـمـرقـنـدی (متولد
ّ
 329ه .ق) ،ابوالحسن شهید بلخی (متولد  325ه .ق) ،ابو ط ّـیب مـحـم ّـد
ُمصعبی (سده چهارم) ،ابوشكور بلخی (سده چهارم) ،ابومنصور ّ
محمد دقیقی
ّ
ـتـولد  368ه .ق) ،ابـوبـكـر م ّ
ـحـمـد خسروی (سده چهارم) ،حكیم ابوالقاسم
(م
ّ
ّ
ّ
فردوسی ( 329ـ  ،)411مـحـمـد عبده (متوفی  483ه .ق) ،ابوالحسن علی فرخی
ّ
ّ
سیستانی (متوفی  429ه .ق) عـنـصـری (مـتـولد  431ه .ق) ،ابـو نـظـر عـسـجـدی
مـروزی (اوایل سـده پـنـجـم) ،مـسـعـود غـزنـوی (نـیمـه ّاول سـده پـنـجـم) ،ع ّـیوقـی
ّ
فخرالدین
(نـیمـه ّاول سده پنجم) ،ابو سعید ابوالخیر میهنه ای ( 357ـ ،)440
ّ
اسعد گرگانی (نـیمـه ّاول سـده پـنـجـم) ،بـابـا طـاهـر عـریان (متوفی  410ه .ق)،
حكیم ناصرخسرو قـبـادیانـی ( 394ـ  ،)481حـكـیم سـنائی غزنوی (سده پنجم
ّ
ّ
ّ
بـدرالدین قوامی رازی (سده
(مـتـوفـی  555ه .ق)،
و ششم) ،عبدالواسع جبلی
ّ
ّ
ّ
رشیدالدین وطواط (متوفی
ششم) ،سوزنی سمرقندی (متوفی  562ه .ق)،
ّ
(متوفی  577ه .ق) ،اوح ّ
ّ
ـدالدین ّ
محمد
اثیرالدین اخسیكتی
 573ه .ق)،
ّ
ّ
انوری (متوفی  583ه .ق) ،حكیم نظامی گنجوی (متوفی  614ه .ق) ،حـكیم
ّ
خاقانی شروانی (متوفی  595ه .ق)
ّ
(متوفی  627ه .ق) ،كـمـال ّ
ّ
الدین اسـمـاعـیل اصـفـهـانـی
عطار نیشابوری
(مـقـتـول بـه سـال  635ه .ق) ،جمال ّ
ّ
عبدالرزاق اصفهانی (سده هفتم)،
الدین
ّ
فخرالدین عراقی ( 688ـ  ،)610سیف فرغانی (سده هفتم و هشتم) ،امیر
شیخ
ّ
ّ
ّ
خسرو دهـلوی ( 651ـ  ،)725جـالل الدین مـحـمـد مـولوی (مـتوفی  672ه .ق)،
الدین اوحدی مـراغـه ای (سـده هـشـتـم) كـمـال ّ
ركن ّ
الدین مـحـمـود خـواجـوی
كـرمانی ( 689ـ ،)753ابن یمین فـریومـدی ( 685ـ به) ،جـمـال ّ
الدین سلمان
ّ
ساوجی (متوفی  778ه .ق) ،شمس الدین مـحـم ّـد حـافـظ شـیرازی (مـتـوف ّـی
ّ
 791ه .ق) ،نـعـمة اهّلل ولی ( 730ـ  ،)834ابن حسام خوسفی (متوفی  875ه .ق)
و ّ
ّ
عبدالرحمن جامی ( 817ـ  )898محتشم کاشانی (متوفی 996ه.ق)
نورالدین
صائب تبریزی (متوفی 1081ه.ق) و بسیاری از شاعران دیگر که به خاطر اطاله
مطلب از ذکر نام و نمونه اشعارشان در این مجال کوتاه خودداری می کنیم ,
اما حقشان در گسترش ادبیات عاشورایی کامال شناخته شده و محفوظ است
و اجرشان معلوم.
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از سه قرن اولیه شعر فارسی  ,شعری را که به صراحت درباره قیام
عاشورا و شخص امام باشد نمی توانیم استخراج کنیم و این به این خاطر
است که شاعران به خاطر وجود حکومتهای ظالم و عموما دشمن اهل بیت
بیشتر از ترس جان در حالت تقیه بودند و یا با تمام ارادتشان به ساحت حضرت
حسین ابدا شعری نسرودند یا بر سنت تقیه اشارات مستقیمی بر حضرت یا
حادثه ابدا ندارند.
ّ
متاسفانه تا اوایل سده چهارم حتی اجازه عزاداری عمومی در سوگ ساالر
شهیدان و سایر شـهـدای كـربـال بـه شیعیان داده نمی شد و به خاطر حا ّ
كمیت
فرمانروایان ّ
سنی مذهب در جـای جـای ایران و سـخـتـگـیری هـای مـت ّ
ـعصبانه
آنان و در ّ
تقیه به سر بردن شیعیان  ,شـعـرای شـیعـی مذهب از بیم جان ،سکوت
میکنند .به همین دلیل از پیشینه شعر عاشورا در سه سده آغازین هجری نمی
ً
تـوان مـطـلبـی ارایه كـرد .ولی بـا روی كـار آمـدن سـلسـله آل بـویه خـصـوصـا ّایام
معز ّ
حكمرانی ّ
الدوله احمد بن بویه  320ـ  356بر عراق و خـوزسـتـان و فارس و
کرمان .به خاطر ارادت دیرپای این دودمان ایرانی نـژاد بـه اهل بیت ،سـیاسـت
كارگزاران حكومتی در ایران به نفع شیعه رقم خورد و با رواج تـدریجـی مـذهـب
ـشـیع ،ادب عـاشـورا نـیز از نـیمـه ّ
ت ّ
دوم سـده چـهارم به تدریج فصل ممتازی از
تاریخ ّ
ادبیات ایران را به خود اختصاص داد.
معز ّ
بـراسـاس مدارك متقن تاریخیّ ،
الدوله دیلمی فرمان داد تا برای ّاولین بار
در روز عاشورای سال  352ه .ق مراسم عزاداری حسینی به صورت آشـكـار و
عزاداری عمومی و فرا گیر در ایاالت تحت سیطره او انجام پذیرد ،وی در روز
عـاشـورای سال  352ه .ق خود موی پریشان سـاخت و لطـمـه بـر سـر و صـورت
زنان ،بر قـتـل حـسین بن علی (ع) شیون كرد و مردم را نیز امر به این مهم کرد.
این ّاولین بار بود كه در مال عام در بغداد بر مصیبت شهادت حسین بن علی
(ع) نوحه كردند و این سنت دیلمیان شصت سال دوام داشت تا اینکه از زمـان
سـلجـوقـیان  700ـ  429سـوكـواری بـرای خـانـدان رسـول ا كـرم (ص) و خاصه
حضرت سید الشهدا عـمـومـی شـد و در این زمان و پس از این زمان است که
سنت تقیه از میان شاعران شیعی برداشته میشود و ایشان قادر میگردند که
بدون تقیه و ترس و جان از مصیبت بزرگ کربال در اشعارشان بگویند و بسرایند.
ّ
به ظن قریب به یقین ابـوالحـسـن مـج ّ
ـدالدین كـسائی َم ْروزی متولد  341ه.
ق ،یعنی سالیانی چند پس از اتمام دوران تقیه و در عصر دیالمه ،نخستین شاعر
سید ّ
فارسی زبان شیعی باشد كه سوگسروده او در مراثی حضرت ّ
الشهدا
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و اصحاب ظهر عاشورا به صورت شعر مكتوب به ثبت رسیده است و از این
روی او را آغازگر این حركت در شعر فارسی می دانند .هر چند این شعر کسایی
از پختگی و ساختارمندی و غنای مفهومی مقبولی برخوردار نیست اما به نوبه
خود به خاطر بحث همین اولین بودن درخور توجه و تحسین است .به ابیاتی
از مرثیه او دقت کنید :
باد صبا درآمد فردوس گشت ،صحرا
آراست بوستان را ،نیسان به فرش دیبا
دست از جهان بشویمّ ،
عز و شرف نجویم
مدح و غزل نگویم ،مقتل كنم تقاضا
میراث مصطفی را ،فرزند مرتضی را
ّ
مقتول كربال را ،تازه كنم توال
آن میر سر بریده ،در خاك ُ
خوابنیده
ِ
از آب ناچشیده ،گشته اسیر غوغا
جهان بی بر ،این ست و زین فزون تر
تخم
ِ
ِ
كهتر ،عدوی مهتر! نادان عدوی دانا
بر مقتل ،ای كسائی ! برهان همی نمایی
گر هم برین بپایی ،بی خار گشت خرما
تا زنده ای چنین كن ،دلهای ما حزین كن
پیوسته آفرین كن بر اهل بیت زهرا
به همین خاطر از میان شاعران مطرح شده باال ،با وجود اتفاق نظر بودن
برخی از تذکره نویسان بر شیعه بودن و یا گرایشات شیعی داشتن تعدادی از
نامبردگان باال دارند ؛ به همان دلیل تقیه در میان آثارشان اشاره مستقیمی به
مصیبت شهادت حضرت سیدالشهدا نمی یابیم  ,در عوض با روی کار آمدن
ال بویه و براشتن تقیه  ,شاعران کوشیدند تا این خال را در اشعار خویش جبران
کنند از همین رو سرودن درباره کربال به طور رسمی  ,گونه ای از مراثی شاعران
قرون بعدی شعر فارسی  ,تبدیل شد و ما در قرون  8 - 7 - 6که عصر و قرون
طالیی ادبیات فارسی است شاهد نمونه های بسیار ارزنده و واالیی در زمینه
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مرثیه شهادت امام حسین و شعر عاشورایی هستیم تا جایی که در
زمان محتشم حوالی قرن  10محتشم کاشانی آن را به تمامی به اوج خود
میرساند و تا امروز همچنان ترکیب بند «باز این چه شورش است» محتشم بر
بلندای ادبیات عاشورایی می درخشد و استوار ایستاده است .در ادامه مقاله
به ذکر نمونه اشعار شاعران نامبرده می پردازیم تا حق عنوان مقاله را که « امام
حسین و قیام عاشورا در آینه ی شعر گذشته فارسی » است را به جای آوریم.
اشعاری که متاسفانه به دلیل قطع شدن ارتباط مردم با عقبه عظیم شعری -
فرهنگی خویش گاهی تا سر حد نابودی و فراموشی جمعی نیز پیش رفته اند ؛
اما از آنجا که جزیی از وجود فرهنگی ما محسوب میشوند هر چند محجور ,باقی
اند و برقرار و این شاید از نارسایی های عصر ماشینیسم و زندگی های مدرن
باشد که حتا فرصت نمی کنیم پشت سرمان را نگاه کنیم و به این عقبه عظیم
فرهنگی مباهات کنیم .بسیاری از این نمونه ها یقینا جزو قوی ترین مراثی اند
ولی با این وجود هنوز به متن جامعه امروزی راه نیافته اند و هنوز محجورند
نمونه هایی که با وجود قدرتمندی در تر کیبات و سرایششان به نظر نمی آیند
و نیامدند .به نمونه هایی که ما از میان حجم بسیار مراثی زبان فارسی خاصه
درباره امام حسین انتخاب کرده ایم و آورده ایم دقت کنید دقت و قدرت شعرا
را در سرایش خواهید دید .در انتخاب شاعران هیچ مال ک خاصی مثل ترتیب
قرون یا اشهر الشعرا بودن شاعر در عصر خویش مد نظر نبوده و مال ک کار تنها
تهیه یک جامعه آماری از میان خیل عظیم شاعران فارسی بوده که متاسفانه
شعرشان و مراثیشان در رثای حضرت سیدالشهدا کمتر شنیده شده.
با در نظر گرفتن این پیش فرض به ذکر نمونه ها می پردازیم :

سنایی غزنوی

ّ
پـس از كـسـایی مـروزی (مـتـولد  341ه .ق)باید از حكیم سنائی غزنوی شاعر
عارف وپرآوازه شـیعـی سـده پنجم و ششم نام برد ،كه به این مهم ّ
همت گماشته
و ده ها بیت ازکتاب معروف خود یعنی همان حـدیقـة الحـقـیقه و شریعة الطریقه
را سوگسروده هایی در رثای حضرت امام حسین پرداخته است :
پسر مرتضی ،امیر حسین
كه چنویی نبود ،در كونین
اصل و فرعش ،همه وفا و صفا
عفو و خشمش ،همه سكون و رضا
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َّ
حبذا كربال و آن تعظیم
كز بهشت آورد به خلق ،نسیم
تن سر بریده در گل و خاك
و آن ِ
و آن عزیزان به تیغ ،دلها چاك
و آن چنان ظالمان بد كردار
كرده بر ظلم خویشتن ،اصرار
(حدیقه الحدیقه سنائی غزنوی ،به تصحیح ّ
مدرس رضوی ،ص ).266

عمعق بخارایی
او از شاعران معروف قرن ششم و معاصر سلطان سنجر بوده است .وفات وی
به سال  543بوده است .او درباره واقعه کربال سروده است :
به اهل قبله بر از کافران رسید آن ظلم
کز آتش و تف خورشید روی بسته گیاست
سواد ساحت فرغنه بهشت آیین
چو کربال همه آثار مشهد شهداست
کز آب چشم اسیران و موج خون شهید
نباتهاش تبر و خون و خا کهاش حناست
دیوان عمعق بخارایی  ,تصحیح مرحوم نفیسی  ,تهران  1339صفحه 81

ادیب صابر ترمذی
او نیز معاصر سلطان سنجر است و اهل بخارا او شیعه  12امامی بوده است.
وفات وی به سال  546بوده است .او درباره امام حسین و واقعه کربال سروده
است :
به کربال چو دهان حسین از او نچشید
همی دهند زبانها یزید را دشنام
در غزلی نیز :
آن عهد و وفای ما کجا شد
از هر دو دلت چرا جدا شد ؟
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دی عادت تو همه وفا بود
امروز چرا همه جفا شد ؟
بر لشگر حسن پادشاهی
چونین شود آنک پادشا شد
تا تو بشدی  ,بشد قرارم
معلوم نمی شود کجا شد
هجران تو دشت کربال بود
رو حصه من همه بال شد
وز خون دو دیده رویم
چون حلق شهید کربال شد
دیوان ادیب صابر ترمذی  ,تصحیح محمد علی ناصح  ,تهران  ,بی تا

امیر قوامی رازی
او از شاعران بزرگ ری است ؛ او مداح قوام الملک یمین الدین طغرایی بوده و
تخلص خویش را نیز از نام او گرفته است .از میان شاعران زبان فارسی او اولین
شاعری ست که در اشعار خود صراحتا به شیعه دوازده امامی بودن خویش
اعتراف و تصریح نموده است .وفات او به سال  560هجری به ثبت رسیده
است .دیوان اشعارش توسط مرحوم میر جالل الدین حسینی ارموی تصحیح
و به چاپ رسیده است .او در رثای سید الشهدا اینگونه سروده است:
روز دهم ز ماه محرم به کربال
ظلمی صریح رفت بر اوالد مصطفی
هرگز مباد روز چو عاشور در جهان
کان روز بود قتل شهیدان کربال
آن تشنگان آل محمد اسیروار
بر دشت کربال به بال گشته مبتال
اطفال و عورتان پیمبر برهنه تن
از پرده رضا همه افتاده بر قضا
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فرزند مصطفی و جگر گوشه رسول
سر بر سنان و بدن بر سر مال
عریان بماند پردگیان سرای وحی
مقتول گشته شاه سراپرده عبا
قتل حسین و بردگی اهل بیت او
هست اعتبار و موعظه ما و غیر ما
هر گه که یادم آید از آن سید شهید
عیشم شود منغض و عمرم شود هبا
در آرزوی آب چنوئی بداد جان
لعنت برین جهان به نفرین بی وفا
آن روزها که بود در آن شوم جایگاه
مانده چو مر غ در قفس از خوف بی رجا
با هر کسی همی تلطف حدیث کرد
آن سید کریم نکو خلق خوش لقا
تا آن شبی که روز دگر بود قتل او
میدادشان نوید و همی گفتشان ثنا
گویند کین قدر شب عاشور گفته بود
آمد شب وداع چو تاریک شد هوا
روز دگر چنان که شنیدی مصاف کرد
حاضر شده زپیش و پس اعدا و اولیا
اینها به آب تشنه و ایشان به خونشان
از مهر سیر گشته وز کینه ناشتا
بر قهر خاندان نبودت کشیده تیغ
تا چون کنندشان به جفا سر زتن جدا
میر و امام شر ع حسین علی که بود
خورشید آسمان هدی شاه او صیا

72

مع
ــ
رف
ــا

از چپ و راست حمله همی کرد چون پدر
تا بود در تنش نفسی و رگی به جا
خویش و تبار او شده از پیش او شهید
فرد و وحید مانده در ان موضع کربال
افتاده غلغل ملکوت اندر آسمان
برداشته حجاب افق امر کبریا
بر خلد منقطع شده انفاس حور عین
برعرض مضطرب شده چون جنبش سما
زهرا و مصطفی و علی سوخته ز درد
ماتم سرای ساخته بر سدره منتها
او در میان آن همه تیغ و سنان و تیر
دانی که جان و جگر خون شود مرا ؟
دیوان امیر قوامی رازی تصحیح جالل الدین حسینی ارموی تهران 1334
صفحات  125تا 128
این قصیده بلند از این بیت به بعد هم ادامه دارد که ما تا همین جا بسنده
کردیم.

رشید الدین وطواط
وفات وی را  573ذکر کرده اند ؛ وی در ضمن قصیده مدیحه ای اینگونه
سروده است :
در فوت من مکوش مبادا زحب فضل
وقت تسحری بود از فوت من ترا
در خون من مشو که به خون شسته ام دو رخ
بی تو به حق خون شهیدان کربال
دیوان رشید الدین وطواط؛تصحیح سعید نفیسی  ,تهران  1339 ,صفحه 8

فلکی شروانی
وفات وی را  577ذکر کرده اند ؛ او شاعریست که منقول است تمایالت شیعی
شدید داشته و همین امر باعث خشم شروان شاه بر او شده و به همین
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علت مدتی را در زندان به سر برده  ,او در ضمن قصیده ای که از زندان برای
شروان شاه فرستاده اینگونه سروده است :
به نور روضه سید  ,به خا ک مشهد حیدر
به سنگ خانه کعبه  ,به آب چشمه زمزم
به آب چشم اسیران اهل بیت پیغمبر
به خون پا ک شهیدان عشر ماه محرم
دیوان فلکی شروانی ؛ به اهتمام طاهر شهاب  ,تهران  ,صفحه  9و 47

جمال الدین محمد اصفهانی
وفات او را  588گفته اند  ,او پدر کمال الدین اسماعیل معروف است ؛ وی با
وجود اینکه حنفی مذهب بوده تمایالتی هم به سمت شیعه داشته دلیل بر
این مدعا اشعاریست که او در مدح اهل بیت و واقعه کربال سروده .از آن جمله
می توان به نمونه زیر اشاره کرد :
او در این ابیات با طعنه ای که به آب میزند  ,اشاره ای می کند به لب تشنگی
اصحاب کربال
پیوسته در حمایت او لشگر بال
همواره در رعایت او اهل روستا
مقصود جستجوی سکندر به شرق و غرب
مطلوب آرزوی شهیدان کربال
گاهی دهد به تیغ زبان رونق سخن
گاهی زبان تیغ بدو یا بدان جال
دیوان جمال الدین محمد اصفهانی؛تصحیح حسن وحید دستگردی،تهران
 1341صفحه 294

ظهیر الدین فاریابی

وفات او را  598گفته اند ؛ دیوان اشعار او در نهایت حالوت سخن و مالحت
معناست ؛ محققین و تذکره نویسان مذهب وی را شیعه اثنی عشری میدانند و
شاهد ادعای خویش را هم ابیاتی از او می آورند وی در آن اشاره به حضرت رضا
(ع) کرده و از آنجا که میدانیم بر اساس تقسیمات مذاهب گروهی که به امامت
امام رضا استوارند و مومن  ,یقینا از گستره انشعابات شیعی دورند و امامان را
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بر اساس نقل رسول دوازده گانه از امیرالمومنین تا حضرت غایب(عج)
می دانند  ,زیرا آخرین انشعاب در میان شیعیان بر سر جانشینی امام صادق
(ع) بود که اسماعیلیه معتقدند بعد از ایشان اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق ,
امام بعدیست حال آنکه اسماعیل در زمان حیات امام صادق (ع) از دنیا رفته.
همه این شواهد تایید میکند که او را شیعه  12امامی بدانیم .ابیات دلبرای زیر
بخشی از اشعار اویند درباره امام حسین و واقعه کربال :
ای ظهیر از گور نقبی میزنم تا کربال
می روم گریان به پابوس حسین تشنه لب
و
بس که چشم غم سرشکم ؛ بابال آمیخته است
خا ک من دارد شرف مانند خا ک کربال
دیوان ظهیر فاریابی؛به اهتمام هاشم رضی،تهران ؛ بی تا صفحه  187و 280

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری
قتل وی را  627در خالل حمله مغوالن به نیشابور گزارش کرده اند .او در
مثنوی درباره امام حسین علیه السالم گفته است :
كیست حق را و پیمبر را ولی ؟
آن حسن سیرت ،حسین بن علی
آفتاب آسمان معرفت
آن ّ
محمد صورت و حیدر صفت
ُ
نه فلك را تا ابد مخدوم بود
زان كه او سلطان ده معصوم بود
َّقرة العین امام مجتبی
شاهد زهرا ،شهید كربال
تشنه ،او را دشنه آغشته به خون
نیم كشته گشته ،سرگشته به خون
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آن چنان سر خود كه ُب َّرد بیدریغ ؟
كافتاب از درد آن شد زیر میغ
گیسوی او تا به خون آلوده شد
خون گردون از شفق پالوده شد
كی كنند این كافران با این همه
كو ّ
محمد؟ كو علی ؟ كو فاطمه ؟
صد هزاران جان پاك انبیا
صف زده بینم به خاك كربال
در تموز كربال ،تشنه جگر
سربریدندنش ،چه باشد زین بتر؟
با جگر گوشه ی پیمبر این كنند
وانگهی دعوی داد و دین كنند!
كفرم آید ،هر كه این را دین شمرد
قطع باد از بن ،زفانی کاین شمرد
هر كه در رویی چنین ،آورد تیغ
لعنتم از حق بدو آید دریغ
كاشكی ـ ای من سگ هندوی او
كمترین سگ بودمی در كوی او
یا در آن تشویر ،آبی گشتم
در جگر او را شرابی گشتمی

موالنا جالل الدین محمد بلخی
که حضرتش بی نیاز از هر معرفی ست .در کتاب مستطاب مثنوی معنوی ابیاتی
به این شرح در باب واقعه کربال دارد :
روز عاشورا نمی دانی كه هست
ماتم جانی ،كه از قرنی ِبه ست
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پیش مؤ من كی بود این ّ
قصه ،خوار؟
قدر عشق گوش ،عشق گوشوار
پیش مؤ من ،ماتم آن ْ
پاك روح
شهره تر باشد ز صد طوفان نوح
چون كه ایشان ،خسرو دین بوده اند
وقت شادی گشت ،بگسستند بند
شاد ْروان دولت تاختند
سوی ِ
ُ
كنده و زنجیر را ،انداختند
مثنوی معنوی ،به تصحیح و چاپ نیكلسون ،ج  ،3ص .318
و غزل معروف «کجایید ای شهیدان خدایی» نیز از سروده های مولوی ست
درباره شهدای کربال.

سیف الدین فرغانی
او از شاعران بسیار توانای و اساتید مسلم قرن هفتم است اما به دلیل مهاجرتی
که از فرغانه در ماورالنهر  -محل تولد خود -به شهر آقسرا در نزدیکی قونیه در
آسیای صغیر در ابتدای عمر داشته و به سبب انقطاع از مردم و گوشه گیری
و زیر بار مدح حکام ظالم قرار نگرفتن و آزاده زیستن بی سایه ظالمی بر سر در
همان شهر کوچک آقسرا تا اخر عمر زیست و در گمنامی از دنیا رفت .از دالیل
این مدعا که او شاعری بزرگ و استادی مسلم بوده است همین بس که او و
حضرت عجل سعدی در همه عمر با هم مراودات و مکاتبه و مشاعره داشته اند.
او در همه عمر از مدح حکام سفله مغول که زمامداران این عصرند حذر داشته و
دامن آلوده نکرده است در عوض همانند سعدی به غزل سرایی و سرودن اشعار
موعظه و پند مشغول بوده است .همین گمنامی او و دور بودن او از مرکزیت
فرهنگی ایران و عدم بازگشت دوباره او به وطن باعث شده که نامی از او در
تذکره های شاعری نباشد .سیف ا گر چه از اهل سنت بود اما عالقه شدیدی به
اهل بیت و امام شیعه خاصه حضرت سید الشهدا دارد .او از قدیمی ترین مرثیه
سرایانی ست که درباره امام حسین مرثیه (نوحه)سروده اند.
سیف در مرثیه ای بسیار دلنشین و روان با دیدی اخالقمدارانه و نصیحت
گونه ضمن پرداختن به واقعه عاشورا مردم را دعوت به اقامه عزا برای کشته
کربال می کند و گریستن در حق او و مصیبت او را باعث نزول رحمت و
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بخشش گناهان میشمرد .او در  710در همان شهر آقسرا در گذشته و در همانجا
مدفون است .مرثیه وی از دلنشین ترین مراثی در زبان فارسی ست :
ای قوم ! درین عزا ،بگریید
بر كشته كربال بگریید
دل مرده ،خنده تا كی ؟
با این ِ
امروز ،درین عزا بگریید
فرزند رسول را ،بكشتند
از بهر خدای،را بگریید
از خون جگر ،سرشك سازید
بهر دل مصطفی ،بگریید
اشك چون ُدر
َوز
معدن دل به ِ
ِ
بر گوهر مرتضی ،بگریید
با نعمت عافیت به صد چشم
بر اهل چنین بال بگریید
دلخسته ماتم حسینید
ای خسته دالن ! هال بگریید
َ
در ماتم او ،خ ُمش مباشید
یا نعره زنید ،یا بگریید
َّ
متصل به جسم است
تا روح ـ كه
از تن نشود جدا ـ بگریید
ْ
سخن نكو نیاید
در گریه،
من می گویم ،شما بگریید
بر جور و جفای آن جماعت
یک دم زسر صفا بگریید
اشك از پی چیست ؟ تا بریزید
چشم از پی چیست ؟ تا بگریید
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در گریه ،به صد زبان بنالید
در پرده ،به صد نوا بگریید
نسیان گنه صواب نبود
کردید بسی خطا بگریید
تا شسته شود كدورت دل
یكدم نرسد صفا ،بگریید
وز بهر نزول غیث رحمت
چون ابر ؛ گه دعا بگریید.
دیوان سیف فرغانی ،تصحیح و کوشش دكتر ذبیح اهّلل صفا ،تهران  , 1341ج ،1
ص 176-177

کمال الدین محمود خواجوی کرمانی
از غزلسرایان بنام سده هـشـتـم است ،او معاصر الجایتو محمد خدابنده و پسرش
ً
ابو سعید بهادر است .او آثـار فـخـیمـی در اغـلب قـالب هـای شـعـری ،خـصـوصـا
غزل دارد و مثنوی روضة االنوارش كه به اقتفای حكیم نظامی گنجوی سروده
شده در میان سایر مـثـنـوی هـایش وجاهت ّ
خاص به خود را دارد .در شـیعی
بودن خواجوی كرمانی تردیدی نیست و قصایدی كه در مناقب اهل بیت
علیهم السالم سـروده ،شـاهـد صـادقـی بر این ّ
مدعا است .وی در پایان این
گونه قصاید ،با شفیع قـرار دادن ذوات ّ
مـقـدس مـعـصـومـین (ع) و سـوگـندی كه
به حرمت آنان یاد می كند ،اجابت خواسته هایش را از درگاه خداوند خواستار
می گردد .وفات او را  753ذکر کرده اند .او در غزلی که درباره امام حسین سروده
این گونه می گوید :
آن گوش وار عرش که گردون جوهری
با دامنی پر از گوهرش بود مشتری
درویش ملک بخش و جهاندار خرقه پوش
خسرو نشان صوفی و سلطان حیدری
در صورتش مبین و در سیرتش مبین
انوار ایزدی و صفات پیمبری
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در بحر شر ع لولوی شهوار و همچو بحر
در خویش غرقه گشته ؛ ز پا کیزه گوهری
اقرار کرد حر یزیدش به بندگی
خط باز داده روح امینش به چا کری
لب خشک و دیده تر شده از تشنگی هال ک
وانگه طفیل خا ک درش خشکی و تری
از کربال بدو همه کرب و بال رسید
آری همین نتیجه دهد ملک پروری
دیوان خواجوی کرمانی؛به اهتمام احمد سهیلی خوانساری صفحه 131

ابن یمین فریودی
سال وفات او را  769می دانند .او را پس از حكیم انوری ،بزرگترین شاعر قـطـعـه
سـرای پـارسـی زبان می دانند او در زمینه های پندآموزی ،اخالقی و اجتماعی
دارای آثار منظوم ارزنده ای است .او هم عصر و همزمان با امیران حکومت سربه
داران است و مداح ایشان  ,ابن یمین در میان تمام شعرا به این خصوصیت
ممتاز است که مداحی های او از حکومت برخالف مدایح شاعران دیگر نیست
و مداحی های وی به دالیلی که برکیشمریم جایز دانسته اند  1 ,آنکه سالطین
و حکام سربه داران همگی شیعه بودند و  2آنکه ایشان موفق شده بودن ریشه
حکومت رعب آور مغولها و لشگر قدرتمندشان را در هم بکوبند و طومارشان را
به هم بپیچند  3اینکه سالطین سربه داران اهتمام خاصه به گسترش شیعه
گری داشتند .او شیعه اثنی عشری بوده و در جای جای دیوانش آثار ارادت به
خاندان رسول اهلل پیداست او در سروده ای در ماتم سید الشهدا می گوید :
شنیدم ز گفتار كارآ گهان
بزرگان گیتیِ ،كهان و مهان
َ
پاك واال نسب
كه پیغمبر ِ
ّ
سر َسروران عرب
محمدِ ،
چنین گفت روزی به اصحاب خود
به خاصان درگاه و احباب خود
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كه چون روز محشر ،درآید همی
خالیق ،سوی محشر آید همی
منادی بر آید به هفت آسمان
كه  :ای اهل محشر! كران تا كران
زن و مرد ،چشمان به هم برنهید
دل از رنج گیتی به هم درنهید
كه  :خاتون محشر ،گذر می كند
ز آب مژهْ ،
خاك تر می كند
پاك بی كین و خشم
یكی گفت كای ِ
زنان از كه پوشند باری دو چشم ؟
جوابش چنین داد ،دارای دین
ـ كه بر جان پا كش ،هزار آفرین !
كه  :فردا كه چون بگذرد فاطمه
ز غم ،جیب جان بر َد َرد فاطمه
ندارد كسی طاقت دیدنش
ز بس گریه و سوز و نالیدن
به یك دوش او بر ،یكی پیرهن
به زهر ِآب آلوده ،بهر حسن
ز خون حسینش ،به دوش دگر
فرو هشته ،آغشته دستار سر
بدین سان رود خسته ،تا پای عرش
بنالد به درگاه دارای عرش
بگوید كه  :خون دو واال گهر
ازین ظالمان ،هم تو خواهی مگر
ستم ،كس ندیده ست از ین بیشتر
ِبده داد من ! چون تویی دادگر

81

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

كند یاد ،سوگند یزدان چنان
به دوزخ كنم بندشان جاودان
چه بد طالع ،آن ظالم زشتخوی
كه خصمان شوندش ،شفیعان اوی
َ
اال ای خردمند پا كیزه رای
به نفرین ایشان ،زبان برگشای
وز آن ،تو ز یزدان جان آفرین
بیابی جزایش،بهشت برین
جز این ،پند منیوش ا گر مؤ منی
بدین راه رو ،گرنه تر دامنی
دیوان ابن یمین؛به اهتمام حسین علی باستانی راد ,چاپ  1344صفحه
589-590

سلمان ساوجی
از بزرگ ترین شعرای سده هشتم هجری اسـت كه معاصر و همعر خواجو و
حافظ است .وی در ردیف بزرگترین قصیده سرایان درجه اوی زبان فارسی
است اورا شیعه اثنی عشری گفته اند .او در مرثیت شهدای كربال نیز قـصـیده
شیوایی دارد .ابیات برگزیده ای از این قصیده سی و پنج بیتی را با هم مرور می
كنیم سال وفات او را  778ذکر کرده اند :
خاكْ ،
خون آغشته ْ
لب تشنگان كربالست
آخر ای چشم بالبین ! جوی خونبارت ،كجاست ؟
جز به چشم و چهرهَ ،
مسپر خاك این ره كآن همه
نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفی ست
ای دل بی صبر من ! آرام گیر اینجا ،دمی
آرام جان مرتضی ست
كاندرین جا منزل ِ

ای كه ّزوار مالیك را ،جنابت مقصدست
وی كه مجموع خالیق را ،ضمیرت پیشوا است
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در حق باب شما آمدَ :علی ُ
بابها
ِ
هر كجا فصلی درین باب ست ،در باب شماست
هر كس از باطل ،به جایی التجایی می كند
ز آن میان ،ما را جناب آل حیدر ُم َلتجی ست
كوری چشم مخالف ،من حسینی مذهبم
راه حق این است و ،نتوانم نهفتن راه راست
ْ
خشك لب ! لب تشنگان رحمتیم
ای چو دریا
آب رویی ِده به ما كآب همه عالم ،تو راست
جوهر آب فرات از خون پا كان گشت لعل
این زمان ،آن آب خونین همچنان در چشم ماست
َ َّ
المتقین ! ما مفلسان طاعتیم
یا امام
یك قبولت ،صد چو ما را تا ابد برگ و نوا است
یا َ
امام المسلمین ! از ما عنایت وامگیر
خود تو می دانی كه سلمان بنده آل عباست
نسبت من با شما ا كنون ،درین ابیات نیست
مصطفی فرمود :سلمان هم ز اهل بیت ماست
دیوان سلمان ساوجی؛به اهتمام منصور مشفق,چاپ  1336صفحه 426-423

خواجه شمس الدین محمد حافظ
که حضرتش بی نیاز از معرفی ماست ؛ وفات او را  791گفته اند ؛ برخی معتقدند
که او در غزلی که با مطلع «زان یار دلنوازم شکریست با شکایت» در نهایت
مهارت و زیبایی غزلی عاشورایی گفته است ؛ آنجا که سروده سرها بریده بینی
بی جرم و بی جنایت مرادش سر مبارک امام است و گوشه چشمی به حادثه
کربال داشته است.

بابافغانی شیرازی

چهره ممتاز شعر دوره تیموری است كه سبك او سال ها ّ
توسط غزلسرایان
ّ
سده دهم ،تقلید می شده است ّ
حتی برخی از محققان طرزسرایش مبدعان
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ّ
سـبـك و مکتب وقوع را در ابتدای امر ،متاثر از شیوه سرایش وی در اشعارش
دانسته اند .زمان فوت وی به روشنی معلوم نیست .وی در سرایش مراثی نیز
ید طوالیی داشته :
هر گل كه بر دمید ز هامون كربال
دارد نشان تازه مدفون كربال
پروانه نجات شهیدان محشرست
مهر طال ببین شده گلگون كربال
در جستجوی گوهر یكدانه نجف
كردم روان دو رود به جیحون كربال
نیل ست هر عشور به بیت الحزن روان
از دیده های مردم محزون كربال
در هر قبیله ،از ِق َبل خوان اهل بیت
ماتم رسیده ای شده مجنون كربال
سر مروانیان رسید
بس فتنه ها كه بر ِ
وقت طلوع اختر گردون كربال
بردند داغ فتنه ْ
آخر زمان به خاك
مرغان زخم خورده مفتون كربال
ِ
گرگان پیر ،دامن پیراهن حسین
ناحق زدند در عرق خون كربال

محتشم کاشانی

خونابه روان جگر پاره حسین
در هر دیار سر زده بیرون كربال

سال وفات وی را  996می دانند را باید قافله ساالر كاروان شعر عـاشـورا دانـسـت،
زیرا مرثیه دوازده بندی باز این چه شورش است وی با تاثیر شگرفی كه بر
شاعران چهار سـده اخـیر داشـتـه ،مـوجـبـات غـنـای كـم ّـی و كـیفـی شـعر عاشورا را
فراهم ساخته و به دلیل اقبال بی سابقه از این اثر فاخر و ماندگار ،نام محتشم و
تركیب بـنـد عـاشـورایی او بـا فـرهنگ عاشورا گره خورده است .بهترین توصیف تنها
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میتواند بازخوانی ترکیب بند معروف او باشد که ما به جهت طوالنی بودن
این ترکیب بند تنها به ذکر ابیات اول هر بند بسنده می کنیم.
 -1باز این چه شورش ست كه در خلق عالم ست ؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم ست ؟
طوفان كربال
 -2كشتی شكست خورده
ِ
میدان كربال
در خاك و خون تپیده
ِ
 -3كاش آن زمانُ ،سرادق گردون نگون شدی
وین خرگه ْ
بلند ستون ،بی ستون شدی
-4بر خوان غم ،چو عالمیان را صال زدند
ّاول صال به سلسله انبیا ،زدند
 -5چون خون ز حلق تشنه او ،بر زمین رسید
جوش از زمین به ِذروه عرش برین رسید
 -6ترسم جزای قاتل او ،چون رقم زنند
یكباره ،بر جریده رحمت قلم زنند
سر آن بزرگوار
 -7روزی كه شد به نیزهِ ،
خورشید ،سر برهنه برآمد ز كوهسار
 -8بر حربگاه ،چون ره آن كاروان فتاد
شور و نشو ،واهمه را در گمان فتاد
-9این كشته فتاده به هامون ،حسین توست
صید دست و پا زده در خون ،حسین توست
وین ِ
 -10كای مونس شكسته دالن ،حال ما ببین
ما را غریب و بیكس و بی آشنا ببین
-11خاموش محتشم! كه دل سنگ ،آب شد
بنیاد صبر و خانه طاقت ،خراب شد
-12ای چرخ ! غافلی كه چه بیداد كرده ای ؟
َوز كین ،چها درین ستم آباد كرده ای
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پـس از مـحـتـشـم شـعـرای بـسـیاری به تقلید یا به استقبال از شاهکار عاشورایی
وی به سرایش شعر عاشورایی روی آوردند و در قالب های مثنوی ،قـصـیده،
قطعه ؛ غزل ،رباعی و دوبیتی ،به بازآفرینی مراثی واقعه کربال در شعر خویش
پرداختند .از این زمان به بعد یعنی تقریبا از پس از محتشم  ,سبک هندی
در شعر فارسی پا میگیرد سبکی که مهمترین وجه تمایز آن از سایر سبکهای
شعری فارسی تصویری بودن آن است .به خاطر اینکه این مقال به درازا کشیده
شده ما از میان تمام شاعران سبک هندی تنها به صائب و بیدل می پردازیم و
پس از اریه نمونه آثار ایشان بحث را به اتمام میرسانیم.

صائب تبریزی
یکی از دو چهره شاخص سبک هندی ست  ,او بیشتر به تک بیتهایش در
اذهان شعری مردم زنده است اما غزلیات بسیار حائز توجه ای دارد .سال وفات
وی را  1081ثبت کرده اند .او در یکی از قصایدش درباره امام حسین و حادثه
عاشورا سروده است :
چون آسمان كند كمر كینه ،استوار
كشتی نوح ،بشكند از موجه ِبحار

ْ
خشك لب
لعل حسین را كند از مهر،
تیغ یزید را كند از كینه ،آبدا
خون شفق ،ز پنجه خورشید می چكد
از بس گلوی تشنه لبان را دهد فشار
پور ابوتراب ،جگرگوشه رسول
طفلی كه بود گیسوی پیغمبرش ،مهار
لعل لبی كه ،بوسه گه جبرییل بود
بی آب شد ز سنگدلی های روزگار
عیسی در آسمان چهارم ،گرفت گوش
پیچید بس كه نوحه درین نیلگون حصار
نتوان سپهر را به ْ
سر انگشت برگرفت
سر آن بزرگوار؟
چون نیزه بر گرفت ِ
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در ماتم تو ،چرخ به سر كاه ریخته ست
این نیست كهكشان كه ز گردون شد آشكار
! چون خاك كربال نشود سجده گاه عرش ؟
خون حسین ریخت بر آن خاك مشكبار
صائب ! از ین نوای جگر سوز لب ببند
كز استماع آن ،جگر سنگ شد ِفكار

میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی
او به همراه صائب تبریزی دو چهره درخشان سبک هندی را به خود
اختصاص داده اند برخی اور ا در خیال پردازی ها و تصویر سازی هایش ,
آفرینش مضمون و خلق ترکیبات بدیع  ,چیره دست تر از صائب نیز می دانند.
او اهل سنت بوده اما در برخی از اشعارش درباره حضرات معصومین گوی
سبقت را از بسیاری از شاعران شیعی نیز ربوده است .بعنوان شاهد مثال به
این غزل بیدل که درباره امام حسین با مهارت تمام سروده است بنگرید :
سایه دستی ا گر ضامن احوال ماست
سر ما بر نخاست
خاك ره بیكسی ست كز ِ
دل به هوی بسته ایم ،از هوس ما مپرس
با همه بیگانه است آن كه به ما آشناست
غفلت فاش خودیم
داغ معاش خودیمِ ،
ْ
غیر تراش خودیم ،آینه از ما جداست
آن سوی این انجمن نیست مگر ْ
وهم و ظن
چشم نپوشیده ای ،عالم دیگر كجاست ؟
دعوی طاقت مكن تا نكشی ننگ عجز
آبله پای شمع ،در خور ناز عصاست
گر نیی از اهل صدق ،دامن پا كان مگیر
آینه و روی زشت ،كافر و روز جزاست
صبح قیامت دمید ،پرده امكان درید
آینه ما هنوز شبنم باغ حیاست
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در پی حرص و هوس سوخت جهانی نفس
لیك نپرسید كس  :خانه عبرت كجاست ؟
بس كه تالش جنون ،جام طلب زد به خون
آبله پا ،كنون كاسه دست گداست
َ
هستی كلف ْت قفس ،نیست صفا بخش كس
در سر راه نفس ،آینه ْ
بخت آزماست
ِ
قافله حیرت ست موج گهر تا محیط
ْ
ای امل آوارگان ! صورت رفتن كجاست ؟
معبد حسن قبول ،آینه زارست و بس
ِعرض اجابت مبر ،بی نفسی ها دعاست
كیست درین انجمن محرم عشق غیور؟
ما همه بیغیرتیم ،آینه در كربالست
بیدل ! ا گر محرمی رنگ تك و دو مبر
َّ
در عرق سعی حرص خفت آب بقاست
كـلیات بـیدل دهـلوی ،بـه اهـتـمـام حـسـین آهـی ،بـه تـصحیح خال ّ
ّ
محمد
خسته ،خلیل اهّلل خلیلی ،ص .289
در پایان باتوجه به آنچه گذشت دیدییم که سرایش واقعه کربال و فاجعه
ظهر روز دهم تنها مختص به شاعران شیعی نبوده و نیست و شاهد بودیم
که شاعران آزاده ای حتا از اهل سنت نیز از حسین بن علی سرودند و حتا غیر
مسلمانان  -که موضوع این مقاله نبودند  -نیز مراثی تاثیر گذاری در منقبت
حضرت سید الشهدا و مظلومیت ایشان و حادثه ظهر عاشورا دارند.
چنین نمونه گزینی را می توانیم در میان شاعران عرب زبان و شاعران غیر
مسلمان نیز انجام دهیم تا به عمق تاثیرگذاری و زیبایی معانی مراثی ایشان نیز
دست بیابیم ،انشاءاهلل در وقتی دیگر و مجالی فراختر.
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آسیب شناسی دین از دیدگاه امام حسین
نویسنده :اسماعیل نساجی زواره

آغازین سخن
هر مکتبی برای سعادت و تکامل انسان برنامه ای از نظر عقیده ،اخالق و
عمل ارائه می دهد که به مجموعه آن «دین» گفته می شود .در اصطالح قرآن
کریم دین همان روش زندگی است که در فطرت انسان به ودیعه گذاشته
ً
شده است و انسان ذاتا به آن گرایش دارد ،بنابراین هدایت و نجات هر جامعه
ای مرهون حفظ و به کارگیری این برنامه های الهی است که تمام ابعاد ّ
مادی
و معنوی زندگی بشر را تحت پوشش قرار می دهد.
وقتی جامعه ای بر اساس آرمان های الهی شکل گرفته باشدّ ،اما بر اساس
افکار و ایدئولوژی های ّ
مادی و غیر مذهبی اداره شود ،بی تردید ضربات
ّ
متحمل خواهد شد که به آن ها عوامل
و شکست های جبران ناپذیری را
آسیب زا در حوزه دین گفته می شود .منظور از آسیب های دینی عوامل و
ّ
متغیرهایی است که موجب می شود دین از محتوای حقیقی خود فاصله
بگیرد و دچار انحراف و بی راهه گردد و حا کمیت حقیقی خود را از دست
دهد .نگارنده سعی دارد در این نوشتار با رویکرد جامعه شناختی به
89

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

بیان مهم ترین عوامل آسیب زا در حوزه دین اسالم از منظر حضرت امام
حسین(ع) بپردازد امید است که در سال نوآوری و شکوفایی مورد توجه و
عنایت پویندگان راه والیت و سالکان کوی حسین(ع) قرار گیرد.

بدعت و تحریف
اسالم به عنوان کامل ترین دین دارای برنامه های ّ
متنوع زندگی است و در
احکام و دستورات خود تغییرات و دگرگونی هایی را پیش بینی کرده است.
به همین جهت اهرم هایی را برای پویایی خود در نظر گرفته است ،لذا ا گر
این تغییر و ّ
تحوالت بیرون از حوزه دین بر آن تحمیل گردد ،بدعت و تحریف
شناخته می شود .واژه بدعت به معنای نسبت دادن عقاید و دیدگاه های
()1
جدید به دین است که با مبانی قرآن و سنت معصومین(ع) سازگاری ندارد
امام حسین(ع) ظهور بدعت ها و رواج تحریفات را یکی از مهم ترین عوامل
آسیب زا در قلمرو امامت می دانست و معتقد بود که حکومت اموی موجب
پدید آمدن بدعت هایی در دین شده است و با تقویت آن ها جامعه مسلمین
را به مخاطره انداخته است .زمانی که پایه و اساس دین اسالم به دست نبی
مکرم اسالم بنیان نهاده شد ،بنی ّ
امیه مخالفت با آن حضرت و دین نوپای
او را آغاز کردند ،اما با مقاومت پیامبر(ص) و یارانش آنان تسلیم شدند و به
اسالم گرویدند ،ولی منتظر فرصتی بودند تا دوباره به جایگاه خود برگردند.
این فرصت با به خالفت رسیدن عثمان فراهم شد .بدعت در دین یکی از
حرکت های تبلیغی امویان بود .از نیمه دوم دوران خالفت خلیفه سوم تا
پایان دوران حکومت معاویه به تدریج بسیاری از اصول و ارزش های اسالم
تعطیل شد و بدعت هایی در دین پدیدار گشت.
این بدعت ها آنقدر زیاد و آشکار بود که عایشه درباره آن گفت« :پیراهن رسول
خدا هنوز نپوسیده ولی تو ّ
()2
سنت او را از بین برده ای!»
عثمان بسیاری از بنی امیه را به قدرت رسانید و به معاویه که از زمان خلیفه
دوم به حکومت شام رسیده بود ،اختیارات بیش تری داد .معاویه در گام
اول به تحریف و واژگون نشان دادن دین در نزد مردم کم ّاطالع اقدام نمود و
ّ
در تحریفات تا آن جا پیش رفت که وقتی با سپاه خود به صفین می رفت در
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بین راه روز چهارشنبه نماز جمعه خواند؛( )3به طوری که ّ
حتی یک نفر
نپرسید که بین چهارشنبه و نماز جمعه چه ارتباطی وجود دارد؟!
حکومت معاویه آ کنده از انواع انحرافات و خالف ها در ابعاد مختلف بود .در
ایام خالفت خود ،چهل روز در نماز جمعه صلوات بر رسول خدا(ص) را ترک
کرد؛ وقتی علت را پرسیدند گفت :نام پیامبر(ص) را بر زبان جاری نمی کنم تا
ً
اهل بیت او بزرگ نشوند .هم چنین برخی احکام حج را عمال تغییر داد و موقع
()4
احرام بر خود عطر زد.
بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر(ص) ،حضرت علی(ع) فرمود« :آ گاه
باشید که شما پس از هجرت و ادب آموختن از شریعت به خوی بادیه نشینی
خود بازگشتید و پس از پیوند دوستی و برادری ،دسته دسته ّ
متفرق شدید.
بدانید که شما رشته پیوند با اسالم را گسستید و حدود آنرا شکستید و احکام
()5
آن را به کار نیستید».
با وجود آن که حضرت علی(ع) در راه احیای حق و عدالت سختی های زیادی
را ّ
تحمل نموده بودّ ،اما معاویه هم چنان به فتنه گری و آشوب خود ادامه
داد .با شهادت حضرت امام علی(ع) و آغاز امامت امام حسن مجتبی(ع)
معاویه به مخالفت و کارشکنی با آن امام همام پرداخت و چون همواره از
ّ
موقعیت معنوی و اجتماعی آن حضرت واهمه داشت ،چندین بار نقشه
شهادت کریم اهل بیت(ع) را ّ
طراحی کرد و سرانجام سبط نبی ا کرم(ص) را با
زهر مسموم و به شهادت رساند.
در عصر امام حسین(ع) به خصوص در سال های آخر امامت ایشان ،بیش
تر صحابه پیامبر از دنیا رفته بودند و ا کثر مسلمانان این دوره به خصوص در
شهرهای تازه مسلمان ،نه رسول خدا(ص) را دیده بودند و نه صحابه نیک
اندیش و درست کردار پیامبر(ص) را!
بدین روی هر آن چه از طرف خلیفه حا کم و اطرافیان اعمال می شد ،به اسم
ّ
اسالم و دین تجلی پیدا می کرد و ظهور بدعت ها اصل و پایه دین و تعالیم
اصیل آن را مسخ می نمود.
امام حسین(ع) با این ّ
واقعیت تلخ روبه رو بود که اسالم دگرگون شده و هرچه
ً
به نام اسالم مطرح و ترویج می شود ،کامال خالف اسالم است .اسالم اموی
ّ
مسلط است و سلطنت معاویه و یزید هرقدر مجال و قدرت بیشتری می یابد.
حقیقت اسالم را بیش تر تحریف می نماید و تحریف مکتب بدترین خطر برای
آن است ،لذا آن حضرت یکی از دالیل مهم قیام خود را مبارزه با بدعت
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و احیای ّ
سنت نام برده و در نامه ای که به برخی از بزرگان بصره نوشت ،هدف
خود را این چنین بیان می کند....« :و انا ادعوکم الی کتاب اهّلل و ّ
سنة ّ
نبیه
ّ
فان ّ
الس ّنة قد امیتت و ّان البدعة قد احییت و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری
اهدکم سبیل ّالرشاد و ّ
السالم علیکم و رحمة اهّلل؛( )6من شما را به کتاب خدا
و سنت پیامبر(ص) دعوت می کنم ،زیرا سنت نابود شده و بدعت زنده شده
است .ا گر سخنم را بشنوید و از من اطاعت کنید ،شما را به راه رشد و بالندگی
هدایت می کنم ،درود خدا بر شما باد!»
در عصر سید الشهدا(ع) وضع اسالم ،مسلمانان و حکومت به حدی آشفته و
غیر قابل پذیرش شده بود که وظیفه هر مسلمانی اظهار مخالفت و جلوگیری
از آن انحراف و سقوط بود.
امام حسین(ع) در قیام پرشکوه خود در صدد برآمد تا چهره واقعی آیین
ّ
محمدی و اسالم ناب را به جهانیان معرفی نماید و پیام معنوی قرآن را به
تشنگان معارف برساند و از فرهنگ دینی آسیب زدایی کند

فرقه گرایی
از جمله عواملی که منجر به فروپاشی جامعه الهی انسانی می شود شکسته
شدن وحدت و یکپارچگی دین داران در فضای شبهه و تردید است ،از منظر
امام حسین(ع) حفظ وحدت بهترین شیوه برای سرافرازی جامعه مسلمین
و تبیین اسالم ناب ّ
محمدی است .پس از رحلت پیامبرا کرم(ص) چنان که
خود آن حضرت پیش بینی کرده بود ،امت اسالم به لحاظ سیاسی ،فکری
و عقیدتی گرفتار تفرقه گردیدند و به فرقه های گونا گون تقسیم شدند.
هر یک از این فرقه ها ّ
مدعی بودند که تنها مسلک آنان حق است .تاریخ
اسالم سرشار از جنگ و جدال های طایفه ای و فرقه ای است و چه بالها و
آسیبهایی که از این رهگذر بر سر اسالم و مسلمانان نیامد!
گوستاولوبون درباره اختالف مسلمانان و آسیب پذیری جامعه آنان می
نویسد« :مسلمانان زمانی که اسالم را قبول کردند ،همگی تحت لوای توحید
جمع شدند ،تمام قوای خود را متوجه بیگانگان نمودند و همین موضوع
سبب عمده پیشرفت و کامیابی آنان گردید و هنگامی هم که دشمنی برای
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پیکار باقی نماند ،عادت مذکور مجبورشان ساخت که مانند ایام
پیشین (دوره جاهلیت) مشغول جنگ شوند و همان چیزی که موجب
ّ
ترقی آنان بود ،در اثر عدم رهبری صحیح در عصرهای بعد موجب انحطاط و
()7
زوال آنان گردید».
و این همان چیزی است که ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهّلل (ع) به لشکریان
کوفه فرمود« :آ گاه باشید پس از این جنگ به شما مهلت داده نمی شود که
سوار مرکب مراد خویش گردید .مگر همان اندازه که سوارکار بر اسب خویش
سوار است تا این که آسیاب حوادث شما را بچرخاند و مانند محور سنگ آسیا
()8
مضطربتان گرداند».
از این کالم گهربار حضرت سیدالشهدا(ع) چنین استنباط می شود که
مخالفت با امامی که مردم را به معروف فرا می خواند و از منکر نهی می کند
ّ
و اراده اصالح جامعه را دارد جز خواری و ذلت و آسیب پذیری نتیجه ای
نخواهد داشت

شکستن حرمت احکام اسالم
از جمله آسیب هایی که می تواند فرهنگ یک جامعه را مورد تهاجم قرار دهد
و شالوده آن را تخریب نماید ،شکسته شدن حریم هاست که این امر موجب
بی اعتمادی و تزلزل در باورها می شود .امویان پس از نفوذ در دستگاه های
اجرایی ،اقتصادی و سیاسی جهان اسالم ،عملیات استحاله را آغاز کردند.
یکی از مهم ترین روش های استحاله آنان شکستن حرمت احکام اسالمی از
طریق رواج فساد اخالقی ،اقتصادی ،اداری و تحریک احساسات مسلمانان
بود .سرور عاشوراییان بر این نکته تأ کید می کند و میفرماید« :این قوم بنی
ّ
امیه ،طاعت و سرسپردگی شیطان را پذیرفته اند و از طاعت خدای رحمان
سربرتافته اند ،در زمین فساد کردهاند ،حدود الهی را تعطیل نموده میگساری
می کنند و اموال فقیران و محرومان را به خود اختصاص می دهند و من از
هر کس دیگر به یاری دین و ّ
عزت بخشیدن به شریعت خداو جهاد در راه او
()9
شایسته تر هستم .باشد که سخن خداوند برترین سخنان است».
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نفی اندیشهها و ارزشها
انحرافات فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در جامعه اسالمی با رحلت پیامبر(ص)
آغاز شد و روز به روز گسترش یافت .در عصر عثمان ارزشهای اسالمی و
معنوی یکی پس از دیگری جای خود را به معیارهای ّ
مادی و جاهلی داد و
این روند انحرافی در اواخر عمر معاویه به اوج خود رسید .با حا ّ
کمیت یزیدبن
معاویه ،مبارزه با مبانی و ارزش های اسالمی شکل علنی به خود گرفت .امام
حسین(ع) درپاسخ مروان که از آن حضرت برای یزید بیعت می خواست،
ّ
ّ
ّ
ّ
براع
فرمود« :انا هّلل و انا الیه راجعون و علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمة ٍ
مثل یزید؛( )10وقتی امت گرفتار شخصی مانند یزید شود ،فاتحه اسالم خوانده
شده است».
شهید مطهری(ره) در این زمینه می گوید« :فرق است بین خلیفه ای که
ً
شخصا ناصالح است ولی امور را درست می چرخاند و بین خلیفه ای که
وجودش علیه مصالح مسلمانان است .در زمان امام حسین(ع) مشکل
عمده این بود که مدار خالفت اسالمی تبدیل به سلطنت جائرانه ،ظالمانه،
مترفانه و فاسقانه شده بود و ا گر امام حسین(ع) قیام نمی کرد ،خطر این بود
()11
که بساط اسالم از طرف مردم با انقالب ممالک فتح شده برچیده شود».

از بین رفتن روحیه حق گرایی
سکوت در برابر انحرافات و مفاسد از مهم ترین عوامل آسیب زا در پیشرفت
معنوی یک جامعه است که روحیه حق گرایی را به طور کلی از بین می برد.
هنوز نیم قرن از ارتحال پیامبر عظیم الشأن نگذشته بود که حوادث ووقایعی
پیش آمد که ّ
تصور آن هم استخوان سوز است.
ظهور و بروز جریان جعل حدیث ،سازمان دهی جریان های اعتقادی و
انحرافی و احیای ارزش های قومی و قبیله ای و بسنده کردن به آن چه که از
طرف بنی ّ
امیه به اسم اسالم به خورد جامعه داده می شد ،از نمونه های بارز از
بین رفتن روحیه حق گرایی بود.
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سکوت در برابر بی عدالتی ها و کفر و شرک در ّ
حدی بود که یزید
بن معاویه به راحتی توانست افکار کفرآمیز خود را که حا کی از عدم ایمان
و باور قلبی ّ
حتی به رسالت حضرت ختمی مرتبت بود ،بر زبان جاری سازد .او
گستاخانه همه باورها و اعتقادات دینی را به بازی گرفت و کسی هم در برابرش
دم بر نمی آورد.
ًّ
امام حسین(ع) در مورد چنین عامل آسیب زا فرمود« :جدا اوضاع زمان دگرگون
شده ،زشتی ها آشکار گردیده و نیکی ها و فضیلت ها از محیط ما رخت بر بسته
ّ
است .مردم در زندگی پست و ذلت باری به سر می برند و صحنه زندگی همچون
چرا گاهی سنگالخ و کم علف به جایگاه سخت و دشواری تبدیل شده است!
آیا نمی بینید که دیگر به حق عمل نمی شود و از باطل خودداری نمی شود؟!
در چنین وضعی جا دارد که شخص با ایمان ،مشتاق دیدار پروردگار باشد .در
ّ
این محیط ذلت بار و آلوده مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و
()12
آزردگی و مالل نمی دانم».

ستم پذیری
تن به ستم دادن آسیب مهمی برای دین داری مردم است .ستم پذیری
موجب می شود که ّ
جباران و ستمگران بر جامعه حا کم شوندّ ،اما ا گر
ً
انسانها با ّ
عزت زندگی کنند ،قطعا خط سیر جامعه سر از ستم و بی عدالتی
در نمی آورد.
ّ
ّ
ساالر شهیدان می فرماید« :آن چه جباران را بر شما مسلط نموده است این
است که شما از مرگ گریزانید و به این زندگی ننگین ناپایدار دل خوش نموده
اند .مردم ضعیف را تسلیم آنان کرده اید ،جمعی برده وار بی اراده و مقهور
هستند و گروهی گرسنه و مغلوب و ستمگران به دلخواه در امور مملکت
ّ
تصرف می کنند .شگفتا که سرزمین اسالم قبضه کسانی است که یا خائن و یا
()13
ستمکار هستند یا باجگیرند و نابکار و یا بی رحم و بی انصاف».
حضرت اباعبداهّلل(ع) خطاب به ّ
حر بن یزید ریاحی فرمود« :این خواری و
ّ
ذلت برای تو بس است که زنده بمانی و مورد ستم و تجاوز قرار بگیری و نتوانی
()14
از حق خود دفاع کنی».
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استفاده ابزاری از دین
یکی دیگر از آسیب های دین از منظر حضرت سیدالشهداء(ع) استفاده ابزاری
از دین است .کسانی که برای دست یافتن به مقاصد و منافع خویش به دین
پناه می برند و آن را ابزاری جهت نیل به مقصود قرار می دهند و اعمال درست
و نادرست خود را با رنگ و آب به دین نسبت می دهند ،بستر دین را دچار
آسیب و آفت می کنند .سخن فرزدق (شاعر) به ساالر شهیدان این حقیقت
را تأیید می کند .وی می گوید :از کوفه بازگشتم که امام حسین(ع) مرا دید.
پرسید :ای ابا فراس از مردم کوفه چه خبر؟ گفتم« :قلوبهم معک و سیوفهم
امیة؛( )15دل های مردم با توستّ ،اما شمشیرهایشان با بنی ّ
مع بنی ّ
امیه و
علیه توست».
امام حسین(ع) در جواب من فرمود« :آری! این سخن حقی است که تو از
روی صداقت و راستی می گویی ،زیرا مردم بردگان دنیا هستند و دین لقلقه
زبان آن هاست! حمایت آنان از دین تا آن جاست که زندگی ایشان همراه
با رفاه و آسایش باشد و آن گاه که در بوته امتحان قرار گیرند ،دین داران
کم هستند )16(».در این بیان حضرت ابا عبداهّلل(ع) باصراحت ،بحث استفاده
ابزاری از دین و سپر قرار دادن دین را مطرح نموده و رد کرده است

ج ــاهطلبـ ــی
از منظر امام حسین(ع) جاه طلبی یکی از رذایل اخالقی است که ا گر بذر آن
در نهاد انسان جوانه بزند بشر ایمان و اعتقاد حقیقی خود را از دست می
دهد .حقیقت این است که اولین جرقه های زمینه سازی والیتعهدی و
سپس خالفت یزید که اصلی ترین محور شرارت آفرین بود از جاه طلبی و
دلبستگی به ریاست و مقام آغاز شد.
عمر بن سعد ابی وقاص یکی از اضالع مثلث شوم حادثه کربالست که در
کنار دو ضلع دیگر (یزید و ابن زیاد) به ایفای نقش ناپسند خود پرداخت.
گرچه او امتیاز خاص رزمی و نظامی نداشت ،ولی به جهت برخورداری
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از وجهه اجتماعی و مذهبی به عنوان سفیر لشکر در مقابل امام
حسین(ع) انتخاب شد .او کسی نبود که حضرت ابا عبداهّلل(ع) را نشناسد،
بلکه به خوبی آن حضرت را می شناخت و در مرحله اول هم راضی به قبول
این مسؤولیت نبودّ ،اما آنچه او را بر خالف ِخ َردش به وادی جنگ با امام
حسین(ع) کشاند ،جاه طلبی و ریاست خواهی بود.
سیدالشهدا(ع) در مالقاتی که با عمر بن سعد داشت ،از او پرسید :آیا قصد
کشتن مرا داری؟
عمر بن سعد در صدد توجیه کار خود برآمد و گفت :ا گر از این گروه جدا
شوم ،می ترسم خانه ام را خراب کنند.
امام جواب داد :من برای تو خانه می سازم! عمر بن سعد بهانه تراشی کرد
و گفت :می ترسم امال کم را از من بگیرند! امام فرمود :بهتر از آن را به تو می
دهم .عمر سعد ابن بار نیز بهانه دیگری آورد .امام حسین(ع) در پایان فرمود:
مرا می کشی و گمان می کنی که عبیداهّلل بن زیاد والیت ری و گرگان را به تو
خواهد داد؟ به خدا سوگند! گوارای تو نخواهد بود و این عهدی است که
با من بسته شده است و تو هرگز به آرزوی دیرینه خودنخواهی رسید .پس
هرکاری می توانی انجام بده ،زیرا بعد از من روی شادی را در دنیا و آخرت
نخواهی دید و می بینم که سرتو را در کوفه بر سر نی می گردانند و کودکان آن
()17
را هدف قرار داده و به سویش سنگ پرتاب می کنند.

دنیــا طلب ــی
دنیاطلبی افراد سبب می شود که دین حا کمیت حقیقی خود را از دست
بدهد و با آسیب روبه رو گردد .وقتی سایه مبارک پیامبر(ص) از سر مسلمانان
کنار رفت ،ارزش های اصیل جامعه اسالمی تغییر کرد و ا کثر آن ها به فراموشی
سپرده شد.
با رحلت حضرت ختمی مرتبت عوامل بسیاری سبب شد تا بعضی از یاران
آن حضرت متفرق شوند و یا نومیدانه به انزوا کشانده شوند ،به طوری که
جامعه رنگ و بوی ارزش های مادی را گرفت و دیگر کم تر نشانی از ایثار و زهد
در آن دیده می شد .جریان طلحه و زبیر در زمان خالفت حضرت علی(ع) و

97

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

نشستن شماری از فرمانده هان و سپاهیان امام حسن مجتبی(ع) همچون
اشعث بن قیس و دیگران بر سر سفره رنگین معاویه ،نماد جریان ّ
تفوق روحیه
دنیاطلبی بر روحیه دینداری و نشان از آسیب پذیری جامعه مسلمین بود.
جلوه های ویژه این فرهنگ ّ
مادیت را می توانیم در جریان شکل گیری حادثه
عاشورا ملموس تر و عینی تر ببینیم.
ّ
ّ
و عمق این فاجعه بزرگ را با شفافیت هرچه تمام تر احساس نماییم.
دنیاطلبی سبب شده ّ
ّ
حقانیت
عده ای از مسلمانان سرشناس با این که
امام حسین(ع) را قبول داشتند و در عین حال توانایی هم داشتندّ ،اما او را
یاری نکردند .یکی از این افراد عبیداهّلل بن ّ
حر جعفی بود .وی با این که می
توانست ساالر شهیدان را یاری دهد ،چنین کاری نکرد .وقتی امام حسین(ع)
به منزلگاه قصر مقاتل رسید ،خیمه ای دید ،سؤال کرد که این خیمه کیست؟
اصحاب گفتند :خیمه عبید اهّلل بن ّ
حر جعفی است امام کسی را فرستاد تا او
را به همکاری دعوت کند ،اما او جواب منفی داد .پاسخ وی را به محضر امام
رسانیدند و آن حضرت خودش نزد او رفت .و پس از سالم فرمود :عبید اهّلل تو
در عمرت معصیت های زیادی کرده ای .آیا میل داری که با من بیایی و با هم
به پیروزی برسیم .عبیداهّلل گفت :آقا! من از کوفه بیرون آمدم تا شما را نبینم،
چون در غیر این صورت گرفتار می شدم .من نه می خواستم به روی شما
شمشیر بکشم و نه می توانستم با شما موافقت کنم ،ولی حاال که شما آمده
اید من اسبی دارم که مرکب عجیبی است و شاید در کوفه بی نظیر باشد .آن
را به شما تقدیم می کنم.
شمشیری هم دارم که ارزش آن هزار دینار است ،آن را نیز به حضورتان تقدیم
می نمایم ،ولی مرا معذور بدارید .امام فرمود :من با خود تو کار داشتم ،با خود
تو ،حال که نمی آیی ،ما را به شمشیر و اسب شما احتیاجی نیست ،ولی به تو
نصیحتی می کنم و آن این است :تا می توانی خود را به مکان دوری برسان تا
صدای استغاثه ما را نشنوی ،زیرا به خدا سوگند! ا گر فریاد ما به گوش کسی
()18
برسد و به یاری ما نشتابد ،خداوند او را در آتش جهنم قرار خواهد داد.
عبیداهّلل می گوید :حضرت ابا عبداهّلل(ع) به راه افتاد ،من نیز به دنبالش
بلند شدم و چون نگریستم دیدم بچه های کوچک چهار ساله ،پنج ساله،
شش ساله و هفت ساله هم به دنبال ایشان آمده اند .دیدم حضرت آرام آرام
به هوای آنان راه می رود ،یعنی تند نمی رود تا همه بچه ها به ایشان برسند.
دیدم که وقتی بعضی بچه ها زمین می خورند ،حضرت بر می گشت آنان را
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بلند می کرد و بغل می کرد و بعد خیلی با آرامش حرکت می کرد.
در این ماجرا عبیداهّلل بن حر جعفی در قیافه حسین بن علی(ع) چیزی دیده
بود که بعد از این که ختم داستان کربال را شنید ،اختالل روانی پیدا کرد و به نوشته
()19
بعضی از تواریخ ،خودش را در ّ
شط کوفه غرق کرد و خود کشی نمود.
ّ
خواص عمر بن سعد است وی با سپاهی سازمان
نمونه دیگر دنیازدگی
یافته از طرف عبیداهّلل بن زیاد مأمور سرکوب شورش دیلم شد و سپاه او
برای حرکت آماده بود ،ولی فرمان می یابد که به کربال برود و کار حسین(ع) را
یکسره کند و سپس به ری عزیمت نماید.
تردید مانند خوره به جانش می افتدّ ،
تصور جنگ با حسین بن علی(ع)
و درک عمق فاجعه او را تکان می دهد و سرانجام به عبیداهلل می گوید :به
جنگ حسین(ع) نمی روم .عبیداهّلل به وی پاسخ می دهد که حکومت ری
ملغی و دست نیافتنی است .او که دنیای خود را در خطر می بیند ،یک روز
مهلت می خواهد ودر عین حالی که همه مشاورانش او را از این کار نهی می
کنند ،سرانجام دین خود را از دست داده و به گمان خود بهشت نقد دنیا را
به دست می آورد.
ّ
همین عمر در رؤیای لذت چند روزه حکومت و ریاست با تمام آ گاهی که
نسبت به قضایا داشت ،اولین تیر را به سوی خیام حسین(ع) پرتاب
می کند و به سپاهیانش می گوید« :نزد امیر گواهی دهید که من اولین کسی
()20
بودم که به سوی خیمه های حسین بن علی(ع) تیراندازی کردم».
بسیاری از رؤسا رشوه های فراوان گرفتند و برای حضور در میدان جنگ
با حسین(ع) سرقیمت چانه می زدند و شعار« :کم تهب؟ چه مبلغی می
()21
دهی؟» را سر می دادند.
به همین دلیل ساالر شهیدان در سخنرانی روز عاشورا ،وقتی آخرین نصیحت
هایش را برای اتمام ّ
حجت به گوش زنگار گرفته آنان می خواند ،روی همین
عنصر دنیاطلبی به عنوان یک عامل اصلی آسیب زدا در دین ،دست می
گذارد .او این مردم را خوب می شناخت و عمق نفوذ فرهنگ شجره خبیثه را
در جان آنان آزموده بود و بر همین اساس آنان را شیعه آل ابی سفیان خطاب
کرده و به خوبی می دانست که رواج این فرهنگ نه تنها دین آنان ،بلکه
عاطفه ،جوانمردی و غیرتشان را بر باد داده است تا جایی که به هیچ قاعده
()22
و قانون انسانی اخالقی پای بند نیستند.
همین دنیاپرستان بودند که وقتی او را به شهادت رساندند ،برای
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گرفتن جایزه از ابن زیاد ،بر بدنش اسب تاختند و برای ربودن البسه و زیور
آالت خاندان ّ
نبوت و غارت اموالشان ،به وحشیانه ترین صورت روانه خیمهها
23
شدند و پس از غارت آن ها را آتش زدند.
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پیوستگان و رهاکنندگان امام حسین 

نویسنده :محمدعلی چنارانی

پیش سخن
عاشورای حسینی ،پیامها و آموزه های فراوانی دارد .از این رو ،در همه
روزهای سال به ویژه در ایام محرم باید به درس آموزی از مکتب زنده
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و پویای امام حسین علیه السالم پرداخت ،زیرا این نهضت بزرگ و سازنده
از چنان ژرفایی برخوردار است که می تواند برای تمام انسانها و در همه
زمانها به عنوان الگویی ماندگار راهگشا باشد .بدین سان ،در بخش نخست
این نوشتار به معرفی اجمالی تنی چند از افرادی که توانسته اند خود را در
شمار انسانهای جاودان و ابدی قرار دهند پرداخته ایم .در بخش دوم نیز از
شخصیتهایی یاد کرده ایم که از این سعادت محروم مانده اند

پیوستگان
کربال کانون تحول ،دگرگونی و رسیدن به سعادت جاودان بود .حتی برای
آنان که پیشینه درخشانی نداشتند ،اما با لطف پروردگار و تصمیم ِج ّدی،
فرجام نیک را از همراهی با سیدالشهداء به دست آوردند و خون خویش را با
خون پا کان و اولیای الهی درهم آمیختند و درخت دین را استوار ساختند ،که
به گونه ای خالصه به معرفی برخی از آنان می پردازیم:
ّ .1
حربن یزید ریاحیُ .حر سرآمد دگرگون شدگان است .گر چه وی راه را
بر امام حسین علیه السالم بست و مانع حرکت آن حضرت به سوی کوفه
گردید ،اما صبح عاشورا چون از تصمیم عمر بن سعد در جنگ با امام حسین
علیه السالم اطمینان یافت به بهانه آب دادن اسب خویش ،از اردوگاه کوفیان
خارج شد و به امام پیوست .پس از پذیرش توبه وی از سوی آن حضرت ،به
میدان بازگشت و پس از نصیحت کردن شامیان ،با آنان جنگید تا اینکه در
رکاب سرور شهیدان به فیض شهادت نایل آمد(.)1
مرحوم شهید مطهری درباره دلیل تغییر روحیه ّ
حر بن یزید می نویسد:
«گفته شده که یک علت اینکه ّ
«حر» به سیدالشهدا علیه السالم گروید این
()2
است که مدت زیادی همراه حضرت بود و از نزدیک او را می شناخت».
 .2علی فرزند ّ
حر .او نیز با جدا شدن پدرش از سپاه کوفه ،از منافقان جدا
شد ،و همراه پدر به امام حسین علیه السالم پیوست ،و چون نزدیک آن
حضرت رسید ،از اسب پیاده شد و زمین ادب بوسید .امام پرسید :ای جوان
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تو کیستی؟ گفت :من علی پسر ّ
حر ریاحی می باشم ،آمده ام تا جان
خود را در راه شما نثار کنم! آن حضرت برای او دعا کرد .هنگامی که اجازه
نبرد یافت ،وارد میدان گردید در حالی که رجز و شعر می خواند .با همان حال
جنگید ،تا اینکه به فیض شهادت رسید(.)3
 .3زهیر بن قین .زهیر از شخصیتهای برجسته کوفه بود که روز عاشورا در
رکاب امام به شهادت رسید .وی ابتدا از هواداران عثمان بود ،اما ناچار گردید
در یکی از منزلگاهها فرود آید .امام او را به همراهی خود فرا خواند ،ابتدا عالقه
چندانی به همکاری نداشت ،اما همسرش او را تشویق کرد تا نزد پسر پیامبر
صلی اهلل علیه و آله برود .همسرش نیز همراه او آمد .سخنان امام آتشی در
دل زهیر برافروخت ،چنان که از یاران فدا کار آن حضرت گردید و در کنار امام
به شهادت رسید(.)4
 .4ابوالحتوف و سعد .این دو شخصیت که فرزندان حرث هستند ،از
پیوستگان به امام یاد شده اند ،و گویند :این دو برادر هر چند که سابقه
درخشانی نداشتند و در سپاه کوفه برای جنگیدن با امام آمدند ،هنگامی که
تنهایی آن حضرت را دیدند و ندای «هل من ناصر ینصرنی» و گریه اهل بیت
علیهم السالم را شنیدند ،دگرگون شده ،به سوی امام روی آوردند و در صحنه
پیکار با کوفیان جنگیدند ،تا اینکه سرانجام به شهادت رسیدند(.)5
 .5شبیب کالبی .وی در شمار تابعان و از یاران علی علیه السالم بود .او،
که مردی دلیر و رزمنده به ویژه در میدانهای جنگ صفین بود ،با مسلم
بن عقیل در کوفه بیعت کرد ،اما پس از شهادت مسلم همراه سپاه کوفه به
کربال آمد ،و تا شب نهم محرم در اردوی کوفیان بود ،اما هنگامی که در عصر
روز نهم شمر نامه ابن زیاد را به عمر سعد داد و گفت :باید کار حسین علیه
السالم را یکسره کند ،شبیب دانست که کار به کشتن امام می انجامد .از این
رو ،بسیار ناراحت و افسرده خاطر شد .و در تاریکی شب دهم خود را به امام
رسانید و در روز عاشورا به فیض شهادت نایل آمد(.)6
 .6مصعب بن یزید ،برادر حر .مصعب پس از شهادت حر و پسرش علی و
غالمش ّ
غره که همگی در سپاه کوفه بودند ،از کوفیان جدا شدند ،و یکی
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پس از دیگری به شهادت رسیدند(.)7
غره .او غالم ّ
ّ .7
حر بن یزید ریاحی بود .پس از شهادت اربابش عنان صبر از
کف بداد ،و با چشمانی گریان بر کوفیان تاخت و گروهی را کشت .آن گاه نزد
امام بازگشت و گفت :ای پسر رسول خدا گستاخی کردم ،مرا معذور دار؛ زیرا
هنوز آداب و رسوم جنگیدن را خوب نمی دانم .امروز می خواهم اجازه دهی
که جان خود را در قدمت نثار کنم ،تا فردا در عرصه محشر بر خواجگان افتخار
نمایم .امام نیز به وی اجازه داد .او با شور و نشاط فراوان به میدان رفت ،تا
اینکه پس از جنگیدن به شهادت رسید(.)8
 .8بکر تمیمی .وی مردی دلیر و نیرومند بود که همراه سپاه کوفه برای
جنگیدن با امام به کربال آمد ،اما هنگامی که از نزدیک ماجرا را دید و بررسی
کرد حقیقت را دریافت .از کوفیان جدا شد و به یاران امام پیوست ،تا اینکه در
روز عاشورا به شهادت رسید(.)9
 .9جابر بن حجاج .وی غالم عامر بن نهشل تیمی ،و یکی از دلیران عرب و
رزمندگان کوفه بود .وی با مسلم بن عقیل بیعت کرد ،ولی پس از درماندگی
مسلم ،از ترس پنهان شد و به سختی زندگی می کرد و جرئت اظهار وجود
نداشت؛ زیرا این افراد به محض اینکه شناخته می شدند ،به جرم تشیع و
همکاری با مسلم محکوم به مرگ می گردیدند .از این رو ،هنگامی که شنید
امام به کربال آمده و سپاه کوفه به سوی کربال حرکت می کند ،همراه آنان به
کربال آمد و بی درنگ خود را به امام رسانید و در روز عاشورا به شهادت رسید(.)10
 .10جوین بن مالک تمیمی .جوین در شجاعت ،زیرکی و مردانگی ،یگانه
روزگار خود بود و از شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السالم به شمار می
رفت .او همراه سپاه کوفه به کربال آمد .هنگامی که رفتار و برخورد پسر سعد
را با امام از نزدیک مشاهده کرد ،دریافت که پسر سعد شرایط امام را نمی
پذیرد و از رفتن آن حضرت جلوگیری می نماید ،و با آن بزرگوار با خشونت
رفتار می کند ،شبانه همراه گروهی از افراد قبیله خود به امام حسین علیه
السالم پیوست و آن حضرت را یاری نمود ،تا اینکه در رکاب آن بزرگوار همگی
به شهادت رسیدند(.)11
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 .11حارث بن امرءالقیس کندی .وی مردی بسیار توانا بود ،به گونه
ای که او را از قهرمانان عرب شمرده اند .حارث در تیراندازی سرآمد دوران
خود به شمار می رفت ،وی نخست از سپاهیان ابن سعد بود که در کربال
حاضر شد ،ولی آن گاه که رفتار ستمکارانه و جنایتکارانه عبیداهّلل را با امام،
از جمله بستن آب بر آن حضرت و یارانش را از نزدیک دید ،همراه چهار تن
از قبیله خود به یاران امام پیوست ،و همگی در راه حق و جاودانه ساختن
اسالم محمدی به شهادت رسیدند(.)12
ّ
 .12حالس بن عمرو ازدی .وی از یاران پایدار علی علیه السالم بود ،که
همراه برادرش نعمان در کربال به کاروان امام پیوستند و در حمله نخست به
شهادت رسیدند(.)13
 .13زهیر بن سلسلم بن عمرو ازدی .زهیر یکی از سپاهیان کوفه بود که در
شب دهم محرم از سپاه کوفه جدا شد و به امام پیوست؛ زیرا دریافت که
سپاهیان کوفه بر کشتن آن حضرت و یارانش مصمم هستند و هیچ اثری از
صلح و آشتی دیده نمی شود؛ از این رو آخرت را برگزید و با اخالص و ایمان
دلیرانه در حمله نخست به شهادت رسید(.)14
 .14ضرغامة بن مالک تغلبی .ضرغامه یکی از هواداران علی علیه السالم و
سا کن کوفه بود ،او با مسلم بن عقیل بیعت کرد ،ولی هنگامی که مسلم
دستگیر گردید ،پنهان شد تا اینکه همراه سپاه کوفه به کربال آمد .و بعد از
پیوستن به سپاه امام حسین علیه السالم در روز عاشورا پس از نماز ظهر به
شهادت رسید(.)15
 .15عبدالرحمان بن مسعود تیمی .وی در مردانگی ،شجاعت و تشیع از جایگاه
ویژه ای برخوردار بود .و بر اثر کاردانی ،شهامت و استواری در عقیده و دوستار
والیت بودن در روز هفتم به کربال آمد و صبح عاشورا به شهادت رسید(.)16
 . 16عبداهّلل بن بشر بن ربیعه خثعمی کوفی .وی و پدرش از دالوران معروف و
از پیروان و طرفداران علی علیه السالم بودند .با سپاه کوفه به کربال آمد ،آن گاه
از آنها جدا شد و به امام پیوست و در نخستین حمله شهید گردید(.)17
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 .17عمرو بن ضبیعة بن قیس تمیمی .عمرو از دالوران کوفه به شمار می
رفت که نزد مردم از احترام خاصی برخوردار بود .وی در آداب و فنون جنگ
مهارت فراوانی داشت ،چون در بسیاری از جنگها حاضر بود .از این رو عمر
بن سعد او را در صف نخست سپاهیان خود قرار داده به کربال آورد .وی چند
روزی در کربال ماند ،اما همه چیز را زیر نظر داشت و بررسی می کرد ،تا اینکه
رفتار پسر سعد را با امام دید؛ از این رو ،نور ایمان در قلب او درخشید و از
خواب غفلت بیدار شد .بدین سبب از سپاه کوفه خارج شد و به امام پیوست
و در راه یاری آن امام به شهادت رسید(.)18
 .18قاسم بن حبیب بن ابی بشر ازدی کوفی .وی مردی دالور ،پرهیزکار و
دیندار بود .و شبها همواره به عبادت و شب زنده داری می پرداخت .وی
به شجاعت و قهرمانی شهرت داشت ،و در راه والیت و ایمان استوار بود و در
تمام جنگها پیروزی را در آغوش می گرفت .او که در شمار شیعیان کوفه بود
همراه آنان به کربال آمد ،هنگام ورود به یاران امام پیوست و تا هنگام شهادت
در کنار امام خود بود(.)19
 .19مسعود بن حجاج تیمی کوفی .وی به تشیع و دوستی خاندان پیامبر
صلی اهلل علیه و آله شهرت داشت .او که از دلیران به شمار می رفت در
بسیاری از جنگها حاضر بود و در روز هفتم محرم به کربال رسید و همراه امام
بود تا اینکه به شهادت رسید(.)20
 .20مصعب بن یزید بن ناجیه ریاحی .وی برادر ّ
حر ریاحی است که پس از
شهادت برادرش به سپاه امام پیوست و در دفاع از امام حسین علیه السالم
همراه دیگران به فیض شهادت نایل آمد(.)21
 .21حبشة بن قیس نهمی .وی از قبیله حمدان است که در کربال به امام
حسین علیه السالم پیوست و روز عاشورا در حضور آن حضرت پس از نبردی
جانانه به شهادت رسید(.)22
 .22نعمان بن عمرو بن ازدی .وی از یاران علی علیه السالم بود که در
صفین حضور داشت ،و همواره در دفاع از خاندان پیامبر صلی اهلل علیه
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و آله تالش می کرد ،تا اینکه در شب هشتم محرم به کربال رسید و به
ّ
امام پیوست ،و در راه آن حضرت و در کنار وی همراه برادرش حالس به
شهادت رسید(.)23

آغاز انحراف در اسالم
خاستگاه و پیشینه انحرافات در اسالم به دوران حضور رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله باز می گردد؛ زیرا افرادی که از اعماق جان ،اسالم واقعی را نپذیرفته
بودند ،در مناسبتهای گونا گون حقیقت درونی خویش را نمودار میساختند.
در این انحرافات انگیزه ها و اهداف گونا گونی نقش داشته است که به دو
عامل مهم اشاره می شود:

 .1دگرگونی در باورها
پروردگار سبحان در قرآن کریم به دگرگونی اعتقادی و باورهای دینی بعضی
از افراد اشاره می نماید( .)24افزون بر آیات قرآن ،در تاریخ نیز موارد بی شماری
به ثبت رسیده است که برخی از آنها را یاد می کنیم :بازگشت سیصد نفر از
ُ
جنگ احد( ،)25برخوردهای ناشایست در صلح حدیبیه( ،)26و هنگام نزول
آیات حجاب( ،)27طرح ترور پیامبر صلی اهلل علیه و آله هنگام بازگشت از
تبوک ،از سوی هشت تن از قریش و چهار تن از مردم مدینه ،که نام برخی
از آنان را پس از درگذشت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در شمار زمامداران
مسلمان می توان مشاهده کرد( .)28در این زمینه نمونه های فراوانی نقل
شده که برای اختصار به بیان مدارک آنها بسنده می کنیم(.)29

ّ .2
حب مال و ثروت اندوزی
یکی از انحرافات بشر همواره از مال دوستی و ثروت اندوزی او سرچشمه گرفته
است .این مشکل ،در زمان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نیز وجود داشته
است که از جمله می توان به شماری از اصحاب پیامبر همانند عباس بن
(َّ )31
()33
معتب بن قشیر عمری( ،)32ذوالثدیه
مرداس( ،)30سعد بن ابی وقاص ،
و حسان بن ثابت( )34اشاره کرد که در هنگام تقسیم غنایم جنگ حنین به
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اعتراض پرداختند و این روند هم چنان پس از رسول خدا صلی اهلل علیه و
آله نیز به گونه های مختلفی ادامه یافت ،تا اینکه حادثه عاشورا پیش آمد.

آغاز ترک کنندگان صحنه کربال
یکی از مطالبی که در برخی از مدارک متأخر و کتب مقاتل نقل شده( ،)35این
است که تعدادی از یاران امام حسین علیه السالم در شب عاشورا کربال را ترک
کردند .این سخن به چند دلیل پذیرفته نیست :نخست اینکه در مدارک
معتبر تاریخی چنین مطلبی نقل نشده است ،بلکه تنها در مدارک متأخر که
اعتبار علمی چندانی ندارند( )36بدین مطلب اشاره شده است .دیگر اینکه
تاریخنگارانی همچون طبری( )37و شیخ مفید ،رفتن برخی از همراهان امام را
در منزل زباله یاد کرده اند(.)38
افزون بر اینها ،اعالن وفاداری و جان نثاری یاران امام علیه السالم در شب
عاشورا ،نادرستی مطالب یاد شده را ثابت می نماید( .)39سرشناسان کوفه
که امام حسین علیه السالم را رها کردند آنچه یاد کردیم در مسیر راه امام به
کربال روی داده است .اما در کوفه از سران و اشراف و افراد سرشناس آن شهر
کسانی بودند که امام را دعوت کردند ،ولی در کربال رها ساختند و آن بزرگوار
را یاری ننمودند که به طور اجمال به معرفی تنی چند از آنان می پردازیم:
 .1شریح بن حارث قاضی .وی اهل یمن بود و به دیدار پیامبر صلی اهلل علیه
و آله شتافت و مسلمان گردید و در سال  22ق از سوی عمر به کار قضاوت
گماشته شد .شریح از کسانی است که با امام حسین علیه السالم مکاتبه
داشت و هفتاد نفر از بزرگان کوفه در حضور وی سوگند یاد کرده بودند تا امام
را یاری کنند .مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی می گوید :شریح با وعده صد
هزار دینار زیر بار نرفت تا فتوای حالل بودن خون امام حسین علیه السالم
را صادر نماید ،اما ابن زیاد با ترفند شوم خود او را فریفت؛ چرا که دستور داد
پنجاه هزار دینار به منزل شریح ببرند .سپس خود نیز به منزل وی رفت و
پولها را در برابر چشمان شریح به نمایش درآورد و از این راه دل شریح را به
دست آورد .هنگامی که شریح آن پولها را دید تسلیم شد و فتوای قتل امام
حسین علیه السالم را صادر کرد .شریح حدود شصت سال قضاوت کرد و
108

مع
ــ
رف
ــا

سرانجام در زمان حجاج کناره گرفت و در سال  87ق در  120سالگی
از دنیا رفت(.)40
 .2عمر بن سعد بن ابی وقاص .وی از جمله افرادی است که امام حسین
علیه السالم را به کوفه دعوت کرد ،ولی روز سوم محرم الحرام سال  60ق
همراه چهار هزار نفر وارد کربال شد ،و نخستین کسی بود که به سوی خیمه
های امام تیراندازی کرد ،امام حسین علیه السالم را به شهادت رسانید ،و
اهل بیت آن حضرت را اسیر کرد و به کوفه آورد .هنگامی که عمر بن سعد به
کوفه آمد ،مردم از او کناره گیری می کردند و این ذلت و خواری را تا سال 65
ق تحمل کرد ،تا اینکه به دست مختار به مجازات رسید(.)41
 .3ساربان .وی نیز یکی از افرادی است که در کربال از امام حسین علیه
السالم فاصله گرفت .نام او را بجدل بن سلیم و برخی بریدة بن وائل نوشته
اند .وی با اینکه از امام علیه السالم جدا شده بود ،شب یازدهم محرم به
قتلگاه باز گشت و به منظور به دست آوردن انگشتر ،انگشت امام را جدا
کرد؛ اما بر اثر همین جنایت دستانش خشک و صورتش سیاه و سبب عبرت
همگان گردید(.)42
 . 4عمرو بن حجاج .وی کسی است که در نامه اش به امام نوشت ،درختان
سبز شده ،میوه ها رسیده ،ما منتظر آمدن شما هستیم ،اما با پیروزی
عبیداهّلل بن زیاد در کوفه ،در شمار افرادی قرار گرفت که مردد بودند ،ولی
سرانجام در کنار عمر بن سعد حاضر شد و فرماندهی چهار هزار نفر از سپاهیان
کوفه را برعهده گرفت که از فرات محافظت می کردند ،تا آب به دست امام
و یارانش نرسد .وی در سخنانش خطاب به سپاهیان کوفه می گفت :در
جواز قتل حسین تردیدی به خود راه ندهید؛ زیرا او با یزید مخالف است و از
دین بیرون رفته است! هنگامی که پیکر خونین امام بر زمین افتاد ،عمرو بن
َ
حجاج پای در میدان نهاد تا امام را به شهادت رساند؛ اما هنگامی که چشم
امام به او افتاد ،باز گشت .شمر از او پرسید :چرا باز گشتی؟ پاسخ داد :وقتی
بر حسین علیه السالم نگریستم ،چشمان او همانند دیدگان رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله بود(.)43
 .5شبث بن ربعی .وی نیز از کسانی بود که امام حسین علیه السالم را
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به کوفه دعوت کرد ،اما هنگامی که پسر زیاد بر کوفه مسلط گردید ،شبث
به او پیوست و در شمار فرماندهان وی به کربال آمد .شبث در صفین همراه
علی علیه السالم و از افراد مذا کره کننده با معاویه بود و با معاویه به مجادله
پرداخت و در جنگ نهروان نیز از فرماندهان سمت چپ سپاه علی علیه
السالم بود و حضوری فعال داشت ،اما هنگامی که امام حسین علیه السالم
به شهادت رسید ،به شکرانه شهادت امام مسجدی ساخت که به نام وی
نیز شهرت داشت(.)44
 .6شمر بن ذی الجوشن .شمر یکی از همراهان علی علیه السالم در جنگ
صفین بود ،اما پس از مدتی اندک دچار انحراف و سقوط فکری و عقیدتی
گردید ،به گونه ای که یکی از فرماندهان سمت راست سپاه کوفه شد .و چنان
سرسپرده پسر زیاد گشت که حاضر بود در این راه هر جنایتی را انجام دهد!
بدین سان با نیروهای تحت فرمان خود به خیمه امام نزدیک شد ،و بر آن
بود تا خیمه ها را با سا کنانش به آتش بکشد ،اما به دلیل دفاع دلیرانه از
سوی یاران امام به ویژه زهیر بن قین و یارانش ،شمر و سپاهیانش مجبور
به عقب نشینی گردیدند .در صبح عاشورا نیز هنگامی که شعله های آتش
از میان خندق حفر شده پیرامون امام علیه السالم زبانه کشید ،شمر بانگ
برآورد :ای حسین ،آتش دنیا به تو روی آورد ،تو شتاب کردی ،چون آتش
دوزخ در انتظار تو می باشد! امام فرمود :گویا شمر است؟ گفتند :آری.
حضرت فرمود :ای فرزند بزچران ،تو به آتش دوزخ سزاوارتری .پس از حادثه
کربال ،شمر گرفتار دست انتقام الهی شد ،سپاهیان مختار او را گرفته ،نزد
()45
مختار آوردند ،و به دستور وی به سزای اعمال پلیدش رسید.
 .7هرثمة بن سلیم .وی از یاران علی علیه السالم در صفین بود ،اما روز
عاشورا در کنار پسر سعد قرار گرفت .هرثمه در آن روز با دیدن درختی ،به
یاد خاطره ای افتاد ،و این یادآوری سبب دگرگونی درونی وی گردید .و با
جدا شدن از سپاه کوفه ،روز عاشورا سوار بر اسب خود به دیدار امام آمد و
خاطره خود را بازگو کرد و گفت :هنگامی که همراه علی علیه السالم از صفین
بر می گشتم ،ایشان در همین مکان ،پس از نماز صبح مشتی خا ک برگرفت
و با صدای بلند فرمود« :خوشا به حال تو ای خا ک! گروهی از تو برانگیخته
میشوند که بدون حساب وارد بهشت می گردند .آن گاه امام حسین
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علیه السالم پرسید :ا کنون از حامیان پسر سعد هستی یا از یاران ما؟
هرثمه گفت :از هیچیک! ا کنون در اندیشه اهل و عیال خود هستم! امام
فرمود :پس با سرعت از این سرزمین بیرون برو؛ زیرا کسی که در اینجا باشد و
صدای ما را بشنود و ما را یاری نکند ،در دوزخ جای خواهد داشت .هرثمه
نگونبخت و بی سعادت ،در این نقطه حساس ،راه بی تفاوتی را پیش گرفت و
()46
از آن سرزمین با سرعت گریخت ،تا جان خود را حفظ نماید!».
 .8عبیداهّلل بن حر جعفی .وی از هواداران عثمان و در صفین در کنار معاویه
حاضر بود .هنگامی که امام حسین علیه السالم در راه خیمه او را دید ،حجاج
بن مسروق جعفی را نزد وی فرستاد ،عبیداهّلل گفت :من از کوفه بیرون آمدم؛
زیرا نمی خواستم وقتی امام وارد آنجا می شود من در شهر باشم .به خدا
سوگند ،دوست ندارم او مرا دیدار کند ،یا من او را ببینم .حجاج باز گشت و
پیام او را به امام رسانید .امام نزد وی رفت ،ولی عبیداهّلل عذر آورد و همراهی
امام را نپذیرفت! آن حضرت فرمود :پس از این سرزمین فاصله بگیر ،تا بانگ
مرا نشنوی ،و گر نه کیفر خواهی دید .از این رو ،از امام جدا شد ،گر چه بعدها
پشیمان گشت و به کربال آمد .و در آنجا گریست ،اما هنگامی که مختار قیام
کرد با وی همراه شد؛ هر چند تا پایان کار با وی نیز همراهی ننمود ،تا اینکه
در زمان مصعب بن زبیر پس از غارتهای فراوانی که انجام داد ،در سال  68ق
()47
خود را در فرات افکند و به زندگی خود پایان داد!

پی نوشت
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تبیین شناسی تحلیل های عاشورا
نویسنده :سید ضیاءالدین میرمحمدی

چکی ــده
مقاله ی حاضر نگاه و رویکردی بیرونی (معرفت درجه ی دوم) بر پدیده ی
تاریخی عاشورا دارد  .ابتدا مقدمه ای کوتاه در بیان مفهوم تبیین تاریخی و
انواع آن (قانونمند ،عقالنی و روایی) ذکر می شود و در ادامه به پیشینه ی
تبیین تاریخی پدیده عاشورا نظر دارد و با گزینش متونی تحلیلی در حوزه
ی تاریخ نگاری پدیده ی عاشورا ،آنها را از لحاظ تبیین های قانونمند،
عقالنی و روایی مورد ارزیابی وبررسی قرار داده ،به شواهد و مصادیقی از
انواع تبیین های به کار رفته در آنها اشاره می کند و در پایان به ضرورت
توجه جدی مورخان فعلی به کاربرد تبیین های تاریخی در تحلیل پدیده
های تاریخی خصوصا تاریخ عاشورا تا کید دارد

واژههای کلیدی :تبیین تاریخی ،تبیین قانونمند ،تبیین عقالنی ،تبیین
روایی ،متون تاریخی ،روش ترکیبی ،روش تحلیلی و پدیده ی عاشورا
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مقدم ـ ــه
اعتبار و ارزش پژوهشها و مطالعات تاریخی ،به توصیف و نقل پدیده های
تاریخی نیست ،بلکه محقق تاریخ باید تبیین های تاریخی را ایجاد نماید و به
ابهامات مختلف تاریخی از نگاه چرایی و چگونگی پاسخ دهد  .محقق تاریخ
با پردازش تبیین تاریخی ،پا را از مرزهای تاریخ نگاری فراتر می گذارد و به
دنبال کشف روابط علی بین پدیده های تاریخی است  .وی می کوشد با
ریشه یابی تغییرات و علل آنها با تبیین تاریخی بین وقایع حال و آینده پیوند
ایجاد نماید.
در واقع در کنار توصیف وقایع تاریخی به تجزیه و تحلیل انتقادی آنها
میپردازد تا به شناخت علی پدیده های تاریخی واقف گردد(.نوذری ،ص
 37 -36و ساده ،ص )381 -380

مفهوم تبیین تاریخی)Historical Explanation( ،
تبیین در لغت به معنای هویدا شدن ،پیدا شدن ،هویدا کردن ،بیان کردن و
آشکارساختن است (.دهخدا )300/28 ،در اصطالح ،مفهوم تبیین تاریخی،
یعنی توجه به پدیده های تاریخی و مطالعه ی آن برای دریافت چرایی
و چگونگی و چیستی آنها; به تعبیر دیگر ،تبیین تاریخی راه شناخت علل
پدیدههای تاریخی و کشف قوانین کلی حا کم بر پدیده ها و حوادث تاریخی
را هموار میکند .

انواع تبیین تاریخی
تبیین تاریخی را معموال به سه دسته تقسیم می کنند:
( )1الف) تبیین قانونمند؛
ب) تبیین عقالنی؛
ج) تبیین روایی (.نوذری ،ص  36و ادواز)
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.1تبیین قانونمند :تبیین قانونمند ارزیابی و بررسی واقعه ی مورد نظر
به عنوان یک پدیده ی تاریخی و قراردادن آن در یک جریان کلی و تعمیم
بخشی به منظور ارائه ی یک قاعده ی نظام مند در تاریخ است; بدین معنا
که معموال واقعه ی مذکور در اوضاع و شرایط معینی رخ دهد  .به تعبیری
روان و رسا ،تبیین قانونمند ارائه ی یک مدل عام و فرا گیر در تاریخ است،
تا پدیده های تاریخی را محصول و تولید همان قاعده و قانون کلی بداند .
برخی فیلسوفان تاریخ ،که عمدتا دارای دیدگاه پوزیتیویستی اند ،نوعی نگاه
و گرایش تبعی به تاریخ دارند و آن را در تداوم علوم می پندارند  .آنان مدعی
اند که تبیین های مبتنی بر قانون و یا قاعده مند در صدر انواع تبیین ها قرار
دارند; به عنوان مثال ،به کاهش مشروعیت حکومت و از دست دادن اعتبار
و وجهه ی مردمی در اثر افزایش مالیات اشاره می کنند ،که یک برداشت
قانونمند از تاریخ است  .از نکات ضعف این نوع تبیین می توان به عدم
تدوین ،توجیه و یا اثبات تعمیم بخشی هایی مناسب اشاره کرد ،مضافا بر
این که خود مورخان دغدغه ی خاصی برای تدوین و اثبات قاعده و قانون
کلی حا کم بر تاریخ ندارند  .از مخالفان و مدافعان این نوع تبیین می توان
به کارل پوپر ( )2و همپل ( )3اشاره کرد (.نوذری ،ص  ،38 -37پوپر ،مصباح
یزدی)
.2تبیین عقالنی :این تبیین ،تبیین کنش ها ،وا کنش ها ،فعالیت ها و اعمال
کارگزاران تاریخی از بعد خواسته ها ،اعتقادات ،نیات و معیارهای آنهاست .
نگاه به علل و دالیل انگیزه ها و اعمال آنها تبیین عقالنی تاریخ و یا برداشت
عقالنی از تاریخ است  .تبیین های عقالنی بیش تر در پدیده های تاریخی
سیاسی مورد توجه قرار گرفته اند و این نوع پدیده ها انباشته از تبیین عقالنی
اند  .توجه به تفاوت های تاریخ و سایر علوم و عدم توجه به شباهت های
میان آنها از جمله مواردی است که فالسفه ی تاریخ در تبیین های عقالنی
تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند  .نقطه ضعف جدی این نوع تبیین ها این است
که ،علی رغم روشن و قابل فهم بودن تبیین های عقالنی به اندازه ی کافی،
و آشکار بودن اعمال افراد در تاریخ ،در موارد زیادی نمی توان با روش عقالنی
آنها را تبیین نمود و پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ی کنش های
افراد را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت; زیرا به آنها فکر نکرده بودند .
از جمله موانع و نقاط ضعف تبیین های عقالنی این است که گزارش عمده
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ی مورخان ،تابع ساختار اجتماعی و محیطی و یا اوضاع و احوال
اجتماعی است که به هیچ وجه تحت تسلط کنش های افراد انسانی
نیستند  .تغییرات و نوسان های بلندمدت در فقر و ثروت ،انقالب صنعتی
و نوسان های موجود در الگوی عام زندگی و تامین معاش ،مستعد پذیرش
تبیینی بر حسب اهداف و نیات فردی نیستند; لذا تبیین های عقالنی ،تنها
راجع به تبیین بخشی از حقیقت تاریخی است  .از پردازندگان نظریه ی تبیین
عقالنی تاریخی می توان به گالینگورد ( )4و ویلیام دری ( )5اشاره کرد (.نوذری،
زرین کوب ،سیروفه یف ،ادواز)
 .3تبیین روایی :نوع سوم از تبیین تاریخی ،تبیین روایی است که ،به زعم
گروهی ،مختص تاریخ است  .بر اساس تبیین روایی ،یک واقعه و پدیده ی
تاریخی با نقل و روایت کردن وقایع پیش از آن توضیح و تبیین می شود  .پس
تبیین روایی ،یعنی توضیح دادن یک پدیده و واقعه ی تاریخی با نقل واقعه
پیش از آن  .مشکل عمده ی تبیین های روایی این است که آیا روش های
فوق اساسا به امر تبیین می پردازند ،یا آیا شرایط متناسبی را که تبیین های
مذکور باید تابع آن باشند (زیرا تمام روایت ها یا تبیین های روایی بایستی
گزینشی باشند) می توان بدون قرار دادن آنها در رده ی تعمیم بخشی هایی
که تبیین های قانونمند بدان ها متکی اند ،مشخص ساخت  .تبیین های
روایی باید در سطح جزئیات مناسب و گزینشی باشند و ممکن است شامل
برخی تبیین های قانونمند و عقالنی باشند ،ولی لزوما شامل کل این قبیل
تبیین ها نیستند  .معضل عمده ی دیگر نظریه ی تبیین روایی تاریخ این
است که نظریه ی فوق مبتنی بر این است که تاریخ اساسا یک جریان روایی
است; به مفهوم نقل حوادث ،وقایع و اعمال مردمان گذشته ،به خصوص
در عرصه ی سیاسی که بر اساس ترتیب زمانی پدیده های تاریخی ،یعنی به
صورت کرونولوژیک یا گاه شماری تدوین شده است .
کم اهمیت دانستن روایت و یا کاستن از اعتبار و ارزش آن و در عوض حرکت
به سمت تحلیل موقعیت ها و شرایط تاریخی ،زمینه را برای تبیین تحلیلی
و روایی آماده و آن را جای گزین روایت کرده است  .ا کشات )6( ،باترفیلد ( )7و
گالی ( )8از صاحب نظران تبیین روایی اند (.زرین کوب ،نوذری ،والش)
با تفحص در کتب و متون تاریخی به همه ی انواع تبیین می توان برخورد
کرد; اما فالسفه و نظریه پردازان تاریخ دست کم تبیین های سه گانه
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قانونمند ،عقالنی و روایی را تبیین های مختص تاریخ می دانند  .در تبیین
علی تاریخ بین اندیشمندان تاریخ اختالف نظرهایی اساسی وجود دارد؛
حتی تبیین علی را می توان در ارتباط با تبیین قانونمند و یا یکی از ردههای
آن تلقی کرد  .مورخان نوعا میان دو مقولهی «علت » و «عقل » تمایز
قاعدهمندی قایل نشده و تفاوت آنها را به طور شفاف بیان نکردهاند؛ به
عبارتی ،علل موردنظر یک مورخ ممکن است همان عقول و دالیلی باشد که
در تبیین های قانونمند و عقالنی مطرح است; لذا با امعان نظر به توضیحات
فوق ،از شرح و بسط «تبیین علی » صرف نظر می شود.

ضرورت پردازش به تبیین تاریخی عاشورا
فراتر رفتن از مرزهای تاریخ نگاری محض ،حرکت از توصیف و نقل صرف
پدیده های تاریخی به طرف تجزیه و تحلیل انتقادی آنها ،شناخت روابط
حا کم بر رخدادهای تاریخی و ارائه ی مدل فرا گیر و عام بر ساختار حرکتی
تاریخ بدون تبیین تاریخی امکان ندارد; عالوه بر این ،می توان به موارد ذیل
()9
برای ضرورت پردازش تبیین تاریخی عاشورا استناد کرد:
 . 1حادثه ی عاشورا حالت زنده ی فعلی ندارد و یک پدیده ی تاریخی
است ،لذا فهم و درک حضوری آن ممکن نیست و باید با ابزار خاص ارزیابی
و مطالعه شود .
 . 2عدم تکرار عینی پدیده های تاریخی ،ضرایب انحرافی خاصی را در
بررسی و ارزیابی مطالعات تاریخی به وجود می آورد; لذا مورخ و محقق باید
ضرایب خاص انحراف را در پدیده های تاریخی و خصوصا پدیده ی عاشورا در
نظر داشته باشد .
 . 3پدیده ی تاریخی عاشورا به طور کامل و تمام در اسناد و مدارک تاریخی
انعکاس نیافته است; لذا محقق و مورخ باید از روش ها و فنون استنتاجی و
اجتهادی برای تکمیل عدم انعکاس کامل این پدیده ی تاریخی در مآخذ و
مدارک تاریخی استفاده نماید .
 . 4پدیده ی تاریخی عاشورا تنها سرگذشت امیران و رجال سیاسی آن
نیست; بلکه در کنارش باید به ساختار اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
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سیاسی حیات جمعی جامعه ی آن روز توجه کرد
 . 5حادثهی تاریخی عاشورا به تنهایی معنا و مفهومی ندارد; لذا مورخی
که به کالبدشکافی پدیده ی عاشورا می پردازد ،باید آن را در زمینه ی کلی
جامعه اش نگاه کند و چون جمع آوری تمام مدارک پدیده ی مذکور امکان
ندارد ،مورخ باید جامعه ی گذشته را بازسازی نماید .
 . 6تشریح اهداف ،انگیزه ها ،کنش ها و اعمال عامالن پدیده ی تاریخی
عاشورا نیازمند تبیین های تاریخی است و بدون تبیین تاریخی ،شناخت
زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی حادثه ی بزرگ عاشورا
ممکن نیست .
 . 7تجزیه و تحلیل انتقادی ماهیت قیام عاشورا و کشف عوامل و زوایای
ناپیدای شکل گیری آن ،بدون کاربست ارکان تبیین تاریخی ،تحقق و عینیت
نمی یابد .
تامل در موارد فوق و تعمق در ماهیت پدیده های تاریخی ،خصوصا
پدیدهی تاریخی عاشورا ،تجزیه و تحلیل مدارک و شواهد تاریخی ،استنباط و
اجتهاد تاریخی مورخ ،اطالع از معنا و مفهوم پنهان پدیده ی تاریخی عاشورا،
کشف ضرورت های تاریخی پدیده ی عاشورا ،نه جبر تاریخی آن ،و دوری از
خطاهای سهو و عمد ،جملگی می طلبد که در عرصه ی پدیده ی تاریخی
باید قدم را از مرز نقل و گزارش تاریخی فراتر گذاشت و به مرحله ی اساسی
پژوهش های تاریخی ،یعنی تبیین های تاریخی وارد شد .

پیشینه تبیین تاریخی پدیده عاشورا
متون متعددی درباره ی حادثه ی عظیم عاشورا نوشته شده است که برخی
مستقال و برخی در کنار بررسی سایر حوادث تاریخی اسالم به تاریخ عاشورا
پرداخته اند  .منابع اولیه ی پدیده ی تاریخی عاشورا را پنج متن قدیمی و
اصیل تشکیل می دهند که عبارت اند از :مقتل الحسین ابومخنف (م ،)157
طبقات الکبری ابن سعد (م  ،)230انساب االشراف بالذری (م  ،)279اخبار
الطوال دینوری (م  )282و الفتوح ابن اعثم (م  )314که قدیمی ترین این
آثار مقتل الحسین (ع) ابومخنف است  .منابع مذکور شرح حال مفصلی
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از جریان عاشورا و حاوی جزئیات و اخبار ریز و دقیقی هستند که از لحاظ مواد
خام تاریخی حادثه ی عاشورا ارزش باالیی دارند (.جعفریان)1376 ،1381 ،
از سایر منابع مهم تاریخ عاشورا می توان به متونی هم چون :تاریخ طبری (م
 ،)310االرشاد شیخ مفید (م  ،)413مقاتل الطالبیین (م  ،)356مناقب ابن شهر
آشوب (م  ،)588مقتل الحسین (ع) خوارزمی (م  ،)568مقتل الحسین (ع) امام
طبرانی (م  ،)360تاریخ الخلفا (مجهول المؤلف) ،البدء والتاریخ مطهر بن طاهر
مقدسی (م  )3553لهوف ابن طاوس (م  ،)664کشف الغمه فی معرفة االئمه
(ع) عیسی اربلی (م  )692مقتل الحسین عبدالرزاق مقرم; و از آثار جدید می
توان به نفس المهموم شیخ عباس قمی ،عبرات المصطفین شیخ محمدباقر
محمودی ،بررسی تاریخ عاشورا محمد ابراهیم آیتی ،گوشه ای از سرگذشت و
شهادت امام حسین (ع) علی غفوری ،ساالر شهیدان حسین شیخ االسالمی،
نهضت حسینی سیدعلی فرحی ،مقتل الشمس محمدجواد صاحبی ،ادب
الحسینی و حماسته احمد صابری همدانی ،مع الحسین فی نهضته اسد حیدر
و قصه ی کربال علی نظری منفرد نام برد(.همان)
در زمینه ی آثار تحلیلی می توان به متونی هم چون :شهید جاوید صالحی
نجف آبادی ،شهید آ گاه آیة اهلل صافی گلپایگانی ،درسی که از حسین (ع) باید
آموخت شهید عبدالکریم هاشمی نژاد ،بعد از پنجاه سال دکتر جعفر شهیدی،
الفبای فکری امام حسین (ع) محمدرضا صالحی کرمانی ،پژوهشی پیرامون
زندگی امام حسین (ع) محمدمهدی شمس الدین ،حماسه حسینی استاد
مطهری ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه و تاملی در نهضت عاشورا
رسول جعفریان و انقالب عاشورا دکتر مهاجرانی اشاره کرد ( .جعفریان)1376 ،

خطوط کلی و محوری سبک نگارش منابع تاریخ عاشورا
ا کثر منابع و متون مربوط به حادثه ی عاشورا ،مخصوصا قرون قبلی بر پایه
ی روش روایی بنا شده است و سبک و متد تاریخ نگاری آنها بر اساس ذکر
روایات مختلف تاریخی و نقل و گزارش است ،حال یا به شیوه ی تاریخ نگاری
مکتب حجاز ،به صورت «معنعن »  ،و یا به شیوه ی تاریخ نگاری مکتب
عراق ،به صورت تداخل روایات و اسناد و یا حذف اسناد  .این منابع از لحاظ
مواد خام تاریخی دارای ارزش و اعتبار هستند .
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 . 2به ندرت دیده می شود که منابع و متون تاریخی عاشورا در کنار
نقل ،به روش ترکیبی به مقایسه ،ترکیب ،سنجش و ایجاد سازگاری میان
روایات گونا گون تاریخی بپردازند  .در این میان می توان به اخبار الطوال
دینوری اشاره کرد که بهره هایی از روش ترکیبی را در خود جای داده است.
(سجادی ،فصل  ،3ص )44
 . 3ا کثر متون مربوط به پدیده ی تاریخی عاشورا از لحاظ متد تاریخ نگاری
فاقد روش تحلیلی اند; یعنی در کنار نقل روایات تاریخی به تحلیل و تبیین و
بررسی علل و نتایج آنها نپرداخته اند ،مگر در موارد نادری که در قرون اخیر به
رشته ی تالیف درآمده اند که نمونه هایی از آنها در ذیل بررسی خواهد شد .
 . 4شاخص های تبیین تاریخی چه تبیین قانونمند ،چه تبیین عقالنی و
چه تبیین روایی جز در معدودی از متون تاریخی حادثه ی عاشورا که نوعا
در قرن اخیر نوشته شده اند ،مشاهده نمی شوند; و سایر آثار فاقد متدی از
لحاظ تبیین تاریخی هستند .
در قرن اخیر حرکت های مطلوبی از لحاظ متدشناسی و روش شناسی
تاریخی در فاز مطالعاتی تاریخ نگاری صورت گرفته است که قابل تامل است
و از لحاظ روش تحلیلی و تبیین تاریخی ،با اقسام مختلف آن ،محصوالت
قابل نقدی عرضه شده است که مبحث عاشورا هم از این قاعده مستثنا
نبوده است.
هر چند مبحث تبیین در فاز پژوهش های تاریخی ،به طور عام ،و حادثهی
عاشورا ،به طور خاص ،در ابتدای مسیر قرار دارد و از لحاظ تبیین قانونمند
تاریخی هنوز حرکت قابل توجهی صورت نگرفته است ،به عنوان نمونه ،چند
اثر تاریخی را درباره ی حادثه ی عاشورا از لحاظ تبیین تاریخی مورد بررسی و
ارزیابی قرار می دهیم .
البته شاخص عمده ی متون ذیل که برای ارزیابی تبیین تاریخی گزینش
شده اند ،تبیین های عقالنی است ،و با توجه به این که در تحلیل پدیده
ی تاریخی عاشورا ،از تبیین قانونمند و حتی تبیین روایی بهره ی چندانی
نبردهاند و مؤلفان آنها توجه جدی به انگیزهها ،آرمان ها ،تمایالت و رفتارهای
ساده و پیچیده ی عامالن حادثه ی عاشورا داشته اند ،در بحث شواهدی
از تبیین های تاریخی کتب موردنظر ،تفصیال شواهد و مصادیق عقالنی ذکر
شده است.
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کتاب قیام امام حسین (ع)
قیام امام حسین (ع) تالیف دکتر سیدجعفر شهیدی ،یکی از مورخان معاصر
است .مؤلف در حوزه ی تاریخ نگاری پدیده ی تاریخی عاشورا ،از لحاظ
سبک و متد ،اثری تحلیلی و تبیینی ارائه داده است که به لحاظ پژوهشی و
تحقیقی و اعتبار کیفی قابل تامل است  .خطوط محوری سبک نگارش آن را
می توان این گونه شمرد:
الف) در تحقیق و پژوهش تاریخی بر ضرورت استفاده از شیوه ی علمی
تا کید دارد  .در خواندن متون تاریخی و تحلیل و بررسی آن ،شرایط دیگری،
از جمله ،توجه به وضع جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی را الزامی می داند
و در تحلیل و تبیین پدیده ی تاریخی عاشورا توجه خاصی به سه مؤلفه
ی مذکور نشان داده است; به عنوان مثال ،در تحلیل ریشه های تاریخی
حادثه ی عاشورا ،به قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه ی آن روز و ترکیب
ساختمان اجتماعی و موقعیت جغرافیایی شبه جزیره ی عربستان می
پردازد(.شهیدی)
ب) در نگارش پدیده ی تاریخی عاشورا (مثال در اطالع یافتن امام حسین (ع)
از قتل مسلم) از روش ترکیبی ( )10استفاده کرده و روایت ها و گزارش های
گونا گون را از راه مقایسه ،ترکیب ،سنجش و ایجاد هم خوانی میان آنها مورد
نقادی قرار داده است .
ج) روش تحلیلی و تبیینی مؤلف در بررسی علل و نتایج پدیده ی تاریخی
عاشورا هم به تبع روش ترکیبی است و هم تکیه بر دقت های عقالنی و برداشت
های عقالنی تاریخی دارد  .از تحلیل های مبتنی بر دقت های عقالنی ایشان
می توان به مواردی هم چون تحلیل دگرگون شدن نظام اسالمی و سقوط
اجتماع در عصر مورد بحث ،برخورد عبیداهلل بن زیاد و همراهان او با مسلم
در کوفه و برخورد یزید با اسرا در دمشق اشاره کرد .
د) در رفع تناقض بین گزارش های متضاد و نقل های مختلف ،عالوه بر
ترکیب و ایجاد سازگاری بین آنها ،از قرینه های خارجی به عنوان یک ابزار
تحقیقاتی استفاده می کند  .مؤلف در مورد مخالفت امام حسین (ع) با بیعت
کردن ،حرکت وی از مدینه به مکه و رسیدن دعوت نامه های مردم کوفه و
فرستادن مسلم به کوفه و حرکت از مکه به عراق با همه ی اختالفات در
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جزئیات روایت ها ،آنها را با سنجش قرینه های خارجی مورد تا کید
قرار می دهد .
ک) مصادیق متعددی از تبیین های تاریخی خصوصا تبیین های عقالنی
دیده می شود و به انگیزه ها ،کنش ها و اعمال کارگزاران تاریخی آن عصر
توجه الزم را دارد  .نمونه هایی از برداشت های عقالنی تاریخی در ذیل بررسی
خواهد شد .

شواهدی از تبیین های عقالنی
 . 1اطالع یزید و سران دمشق از جریان نامه های کوفیان و مشاوره ی یزید
با اطرافیان برای حل آن ،انتخاب عبیداهلل بن زیاد به عنوان حا کم کوفه با
توجه به نوع تربیت عبیداهلل ،که از دسته بندی های سیاسی بصره و کوفه
آ گاهی کافی ،و به راه های فروخواباندن آشوب ،و قتل و آدم کشی و زندانی
کردن تسلط الزم را داشت و زیرکی و موقع شناسی وی در چنین محیط
سیاسی بزرگی قابل توجه بود  .مؤلف ،انتخاب عبیداهلل بن زیاد به عنوان
حا کم کوفه را تبیین عقالنی نموده است  .ارکان و اضالع این تبیین عبارت اند
از :توجه به انگیزه ها و نیات یزید از علت این انتخاب در آن برهه ی تاریخی،
رفتار و عملکرد یزید در قبال دعوت کوفیان ،کنش ها و وا کنش های عبیداهلل
بن زیاد در برخورد با اهل کوفه با توجه به امیال و اهداف ایشان ،بیان علل و
دالیل عملکرد یزید در قبال کوفیان با توجه به نیات و معیارهای ایشان که
سیکل و گردش یک تبیین عقالنی تاریخی را نشان می دهد (.ص )126 -125
 .2یکی از مصادیق تبیین عقالنی تاریخی ،آماده شدن مقدمات قیام امام
حسین (ع) است  .عدم بیعت با یزید و به رسمیت نشناختن او ،شایسته
ساالری حضرت امام (ع) از لحاظ رهبری بر امت ،خصوصیات پست اخالقی
یزید ،تسلط یزید بر مسلمانان و ادعای خالفت او به عنوان منکری روشن،
کوشش امام حسین (ع) در زدودن بدعت و نابود ساختن منکر ،مرد دین
بودن ،رضای خدا و آسایش مسلمانان را دیدن و آ گاهی امام از لجاجت یزید
بر بیعت گرفتن از او ،شاخص های یک تبیین عقالنی تاریخی را مؤلف در
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این تبیین ارائه داده است که عبارت اند :بیان انگیزه ها و خواسته های امام
در عدم بیعت با یزید و آماده کردن مقدمات قیام و نشان دادن معیارها و
امیال امام یک بعد از ابعاد تبیین تاریخی است  .بیان کنش ها و عملکردهای
امام با توجه به انگیزه های ایشان در عدم بیعت ،شایسته ساالری امام،
تالش در زدودن بدعت و حرکت به سمت قیام; بعد دیگری از ابعاد تبیین
تاریخی عقالنی ایشان است (.ص )145 -144
 .3سکوت شهرهای بزرگ اسالمی (چون :مکه ،مدینه ،دمشق و بصره) در
قبال حادثه ی کربال ،تحلیل چگونگی ابالغ بیعت یزید به امام حسین (ع)،
رفتار دوگانه ی کوفیان در قبال دعوت از امام ،چگونگی ورود مسلم به کوفه
و تحلیل حضور او با وضعیت داخلی کوفه ،برخورد امام با حر بن یزید و فعل
و انفعاالت ناشی از آن ،تحلیل موقعیت مذهبی و سیاسی دمشق و ده ها
مورد دیگر که مؤلف در تمامی این ها به تبیین کنش ها و وا کنش ها ،اعمال
کارگزاران تاریخی ،توجه به خواسته ها ،انگیزه ها و معیارها پرداخته و ساختار
تبیین عقالنی را در آنها رعایت کرده است .

بررسی تبیین قانونمند
تبیین قانونمندی پدیده های تاریخی ،فر ع بر تعمیمی ( )11بودن دانش تاریخ
است ،نه تفریدی ( )12بودن آن  .مؤلف در تبیین پدیده ی تاریخی عاشورا،
مثل دعوت کوفیان ،وا کنش شام در قبال آن ،مقدمات قیام امام حسین
(ع) ،طرح بیعت یزید و سکوت شهرهای بزرگ آن روز ،به علت های موردی و
منفرد همان مقطع تاریخی استناد می کند و این بیانگر تفریدی بودن بینش
ایشان در قبال دانش تاریخ است که تبیین پدیده ی تاریخی عاشورا را از
قانونمند بودن خارج می سازد .
بنابراین ،نمونه هایی از تبیین قانونمند در اثر مذکور مشاهده نمی شود و
این ناشی از مبنای مؤلف است .
نیاز به ذکر است در تمامی متون انتخاب شده ی ذیل به علت ذکر علل و
عوامل اختصاصی و انفرادی برای تحلیل پدیده ی عاشورا و عدم اتخاذ مبنای
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تعمیمی بودن دانش تاریخ ،فاقد تبیین های قانونمند میباشند؛ لذا
از بررسی تبیین قانونمند در آن متون خودداری می شود.
مصداقی از تبیین روایی :از نمونه های تبیین روایی می توان به تشریح
جریان فرمان دهی عمرسعد از سوی ابن زیاد ،سخت گیری در حادثه ی
عاشورا و اجرای بی رحمانه ی آن اشاره کرد  .قواعد و اسلوب تبیین روایی
در نمونه ی مذکور مشاهده می گردد و مؤلف در تبیین واقعه ی مذکور با
گزینش مناسب از حوادث قبلی و استناد به آن مصداقی از تبیین روایی را
آورده است(.ص )170 -163
محصول و تولید تبیین های تاریخی مؤلف با توجه به عنصر هدف« ،نظریه
ی دفاع » و احیانا «نظریه ی اصالح » است  .ایشان در تحلیل حادثه ی کربال
و ایجاد آن ،هدف امام حسین (ع) را مبتنی بر نظریه ی دفاع می داند  .هر
چند نظریه های دفاع و اصالح را به نوعی جمع کرده است و جمع نظریه
های مطرح درباب هدف امام حسین (ع) ممتنع نیست  .براساس نظریه ی
دفاع ،امام حسین (ع) در همه حال ،چه در مدینه ،چه در مکه و چه در متن
حادثه ی عاشورا ،موضع دفاعی داشت  .اقدامات قهرآمیز و خصمانه ی بنی
امیه برای تایید خالفت خود از طرف امام (ع) و مشروعیت دادن به مبانی
آن آنها را واداشت تا در مقابل امام حسین (ع) موضع هجومی اتخاذ کنند;
بنابراین پایه و اساس نظریه ی دفاع مبتنی بر اثبات هجوم بنی امیه است تا
امام در قبال هجوم آنها موضع دفاعی بگیرد  .روند حرکتی مؤلف در تحلیل
حادثه ی کربال و تبیین عقالنی آن بیانگر اتخاذ نظریه ی دفاع است ،اما در
کنار التزام به نظریه ی دفاع ،از نظریه ی اصالح هم پیروی می کند و امتناع
امام حسین (ع) از بیعت و حتی حرکت به سوی کوفه را نوعی اقدام اصالحی،
و فعالیت امام حسین (ع) در راستای حرکت خویش را ،فعالیتی برای تصحیح
تفکر سیاسی و هنجار بخشیدن به رفتار سیاسی امت می داند .
البته علت این که نظریه ی اصالح را هم در متن تحلیل پدیده ی تاریخی
با توجه به عنصر هدف تبیین کرده ،این است که اقدام انقالبی و تشکیل
حکومت را برای امام حسین (ع) ،با توجه به موانع متعدد و فقدان امکان
عملی آن ،میسر نمی داند  .به عبارتی نظریه ی اصالح با «نظریه ی انقالب »
قابل جمع نیست; زیرا در صورت امکان نظریه ی انقالب نیازی به نظریه ی
اصالح نیست؛ اما شواهد تاریخی نشان می دهد که در زمان بروز حادثهی
کربال ،شرایط و امکان براندازی بنی امیه ،آن هم به صورت انقالبی
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فوری ،محقق نبود; و از این رو امام حسین (ع) به سمت حرکت اصالحی قدم
برداشت تا به تدریج ساختار سیاسی جامعه ی آن روز به تحول تفکر سیاسی
و تغییر ساختار حا کمیت منتهی شود .

کتاب انقالب عاشورا
انقالب عاشورا ،تالیف دکتر سید عطاءاهلل مهاجرانی یکی از متون پژوهشی و
تخصصی در حوزه ی مطالعاتی تاریخ نگاری عاشوراست  .شاخص عمده ی
اثر مذکور را می توان برداشت ها و دقت های عقالنی تاریخی دانست  .نکات
محوری ایشان در سبک و متد نگارش تاریخ عاشورا عبارت اند از:
 .1از نظر روش تاریخ نگاری از روش روایی صرف و مرز توصیف و نقل
تاریخی فراتر رفته و تبیین های تاریخی خصوصا از نوع عقالنی ارائه داده
است .در ریشه یابی حادثه ی کربال ،دگرگونی باورها و ارزش های جامعه ی
آن روز ،تحلیل انتقادی سلطنت معاویه ،اهداف معاویه از والیت عهدی یزید
و اهداف امام حسین (ع) از قیام بر نقل و توصیف روایت های تاریخی تکیه
ندارد و با تجزیه و تحلیل به تشریح این پدیده ی تاریخی می پردازد .
 .2از روش ترکیبی (مقایسه ،ترکیب و ایجاد سازگاری میان روایات مختلف
و متعارض) بهره ای نمی برد ،بلکه مبنای ایشان مالحظه ی دقت های
عقالنی و قرینه های عقالنی تاریخی مربوط به پدیده ی عاشورا است; به
عنوان مثال ،در تحلیل و تشریح حوادثی مثل هدف معاویه از سب علی (ع)،
جزئیات حادثه ی عاشورا ،و رفتار دوگانه ی کوفیان ،در قبال روایت های
متعارض بر عقل و کاربرد آن تکیه دارد .
 .3مصادیق متعددی از تبیین عقالنی تاریخی در تحلیل های ایشان
مشاهده می شود; از جمله :تحلیل ریشه های تاریخی عاشورا ،اهداف معاویه
از رواج دوباره ی فرهنگ و ارزش های جاهلی ،چگونگی زمینه سازی والیت
عهدی یزید که از شاخص های تبیین عقالنی وی در این پدیده هستند .
 .4مدل فرا گیر ( )13و شاخصه های تبیین قانونمند تاریخی در تحلیل و تعلیل
پدیده ی تاریخی عاشورا ،در اثر مذکور دیده نمی شود .
 .5شاخصه های تبیین روایی که عبارت اند از انتخاب گزینشی حوادث
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تاریخی عاشورا ،و توضیح و تبیین حوادث با نقل حوادث پیشین ،تا
حدودی از محتوای فنی قابل استخراج می گردد; البته چنان که قبال ذکر
شد ،در مواردی تبیین تاریخی روایی و عقالنی قابل جمع اند; و مؤلف نیز در
مواردی تبیین های روایی تاریخی را از زاویه ی عقالنی انجام داده و به نحوی
این دو را با هم جمع کرده است.

شواهدی از تبیین های عقالنی
 . 1نویسنده در تحلیل شکل گیری و تکوین پدیده ی تاریخی عاشورا به ریشه
های این پدیده ،به عنوان پیش شرط این تحلیل می پردازد  .امام حسین (ع)
را به عنوان نماد و نشانه ی روشن حقیقت اسالم و یزید را به عنوان نشانه و
نماد اسالم موجود بررسی می کند و به دو جریان فکری و سیاسی و دو نوع تعبیر
از اسالم ،که عاشورا نقطه ی تقابل آن بود ،نظر دارد  .وی ارکان تبیین عقالنی
تاریخی در موارد مذکور را رعایت می کند و با التزام به شاخص های تبیین
عقالنی به برداشت های عقالنی می پردازد  .توجه به کنش ها و وا کنش های
امام حسین (ع) و یزید و معیارها ،اهداف و اعمال آنها در رخ دادهای عاشورا،
دلیل بر تبیین عقالنی مؤلف است (.ص )21 -19
 .2یکی دیگر از مصادیق تبیین های عقالنی تاریخی ،بررسی دگرگونی ارزش
ها و باورهاست که یکی از زمینه های شکل گیری عاشوراست  .بیان انگیزه و
رسالت پیامبر (ص) در از بین بردن نظام و ارزش های جاهلی و قبیله ای و بیان
انگیزه ی معاویه در تالش برای بازگرداندن نظام و ساختار قبیله ای ،که از درون
و برون متالشی شده بود ،با انگیزه ی نهادینه کردن سازمان سیاسی خویش
بر بنیان آنها ،شاخصه های تبیین عقالنی در تحلیل های مؤلف در زمینه ی
موضوع مذکور است .
 .3در تحلیل ریشه های حادثه ی کربال به بررسی و پژوهش کارگردانی
معاویه و مروان بن حکم در قتل عثمان توجه دارد  .آنان عثمان را در موقعیت
کامال شکننده ای قرار دادند ،در یاری رساندن به عثمان کوتاهی و در خون
خواهی اش شتاب کردند و از قتل عثمان به عنوان مهم ترین ابزار تحکیم
سلطنت و کیاست و گسترش حوزه ی حکومتی خویش استفاده کردند .
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در این تحلیل تبیین انگیزه و نیات معاویه در قتل عثمان و عملکرد و اعمال
وی در این زمینه ی تاریخی ،شاخص ها و اضالع یک برداشت عقالنی تاریخی
را تشکیل می دهد .
 .4تشریح و تحلیل جریان سلطنت معاویه و رابطه ی آن با سب علی (ع)
یکی از شواهد تبیین تاریخی عقالنی است  .انگیزه ی معاویه از سب علی (ع)،
از میان برداشتن یک میزان بود; زیرا حضرت علی (ع) از جهت سیره و حکومت
یک میزان بود  .معاویه می خواست با سب علی (ع) طاقت یاران علی (ع) را
سلب و در درون آنها زخمی ایجاد نماید  .وی دشنام گویی به علی (ع) را به
عنوان یک برنامه ی حکومتی در دستور کارش قرار داد و آن را تبدیل به یک
فرهنگ و هنجار اجتماعی و از بارزترین سالح های تبلیغاتی سیاسی خویش
کرد .
مؤلف در تبیین و تحلیل پدیده ی تاریخی فوق ،از دید عقالنی به انگیزه ها،
اهداف ،کنش ها و تمایالت و گرایش های ساده و عمومی و ویژه ی معاویه
پرداخت که از شاخص های تبیین عقالنی تاریخی است (.ص )88 -87
 . 5انگیزه ی امام حسین (ع) از حرکت تاریخی اش ،چه از لحاظ ویژگی اثباتی
و چه سلبی ،یکی دیگر از مصادیق تبیین عقالنی تاریخی ایشان است  .انگیزه و
هدف امام از حرکت انقالبی اش اصالح امت رسول اهلل (ص) ،عدم سرمستی و
سرکشی و مفسده جویی ،خود را در مسیر حق قرار دادن ،اصالح امت به عنوان
شعار و پرچم حرکت ایشان ،احیای معروف و نهی از منکر و برگرداندن هر دو به
موضع اصلی اش در جامعه ،و در نتیجه ،احیای دین و براندازی مبانی حکومت
یزید بود  .تحلیل حرکت تاریخی امام از زاویه و نگاه انگیزه ای ،کنش های امام
در برابر یزید ،گرایش های عمومی امام حسین (ع) در برخورد با حکومت فاسد
بنی امیه و توجه به معیارهای حرکت امام با توجه به علل و دالیل عقالنی آنها از
شاخصه های تبیین عقالنی تاریخی است(.ص )177 -176
مصداقی از تبیین روایی :تبیین و تحلیل ماهیت و مبانی ساختار سلطنت
معاویه یکی از مصادیق تبیین های روایی مؤلف است  .وی در تشریح ماهیت
و مبانی ساختار سلطنت معاویه ،که آن را یکی از عوامل شکل گیری پدیده ی
عاشورا می داند ،از مؤلفه های تبیین روایی کمک گرفته است  .البته مؤلف در
تبیین واقعه ی مذکور از هر دو تبیین عقالنی و روایی در عرض هم بهره برده
است ( .فصل چهارم)
نتیجه و محصول تبیین های تاریخی مؤلف ،با توجه به عنصر هدف و آرمان
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در این حرکت تاریخی ،مبتنی بر «نظریه انقالب » است  .البته نظریه ی
انقالب ایشان با نظریه ی مرسوم انقالب تا حدودی تفاوت دارد .در نظریه
ی انقالب ،گاه انقالب در سازمان حکومت رخ می دهد و هدف آن تغییر شکل
موجود حکومت است ،گاهی انقالب به سازمان حکومت صدمه ای وارد نمی
کند ،بلکه با حفظ شکل حکومت خواستار تغییر مهره های قدرت است; و گاهی
انقالب ماهیت حکومت را از لحاظ شدت و ضعف قدرت تحت تاثیر قرار می دهد
و به تعبیر هانتینگتون ( )14انقالب یک تحول داخلی سریع ،بنیادین و خشونت
آمیز در زمینه ی ارزش های مسلط و اسطوره ی یک جامعه است  .نظریه ی
انقالب در حادثه ی تاریخی عاشورا به این معناست که حرکت امام حسین (ع)،
این توان و امکان را باید پیدا می کرد که با ایجاد پایگاه وسیع مردمی ،نظام
حا کم اموی را ساقط و نظامی تازه برپا نماید  .طبق این نظریه امام در حرکت
تاریخی خود به براندازی خالفت اموی نظر و تا کید دارد و هدف اصلی امام در
این حرکت تاریخی همین است  .الزمه ی نظریه ی انقالب مبتنی بر این است
که براندازی حکومت اموی و امکان براندازی آن با توجه به مدارک و شواهد
تاریخی به اثبات رسیده باشد ،در غیر این صورت ،طرح نظریه ی انقالب
در حرکت امام مفهومی نخواهد داشت; اما شواهد تاریخی خالف نظریه
ی انقالب است; زیرا نه توده های مردم جذب شدند و نه این حرکت این
امکان و توان را یافت که به براندازی حکومت اموی منجر شود و نه پایه های
حکومت اموی آن اندازه سست بود که با یک انقالب سریع داخلی فرو ریزد;
با این حال ،اتخاذ نظریه ی انقالب با توجه به عنصر هدف و آرمان در حرکت
امام از دیدگاه مؤلف تنها از جهت یک تحول داخلی سریع و برانداز نبود ،بلکه
به اعتقاد مؤلف ،عاشورا از این لحاظ انقالبی است که در حقیقت ،چهره ی
اسالم و جامعه ی اسالمی و ساختار حکومت بنی امیه را دچار تغییر و تحول
کرد ،اما نه دفعی و سریع ،بلکه تدریجی و با ایجاد دگرگونی در عمق ریشهها.
تغییر مبانی ارزش های جامعه ی آن روز زمینه ی اصلی انقالب عاشورا بود
که با تغییر اندیشه و آرمان به ساختار بنی امیه نیز تسری یافت  .عاشورا در
حاالت روحی انسان ها تغییری به وجود آورد که هیچ حادثه ی تاریخی
دیگری به وجود نیاورد و عاشورا سیطره ی بنی امیه را از درون فروپاشید;
لذا اتخاذ نظریه ی انقالب از جانب مؤلف ،با توجه به تصریح ایشان ،ا گر چه
واقعه ی عاشورا در شکل ظاهری ،مختصات یک انقالب را ندارد ،اما ماهیت
و غایت عاشورا یک انقالب حقیقی است .
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کتابهای تاملی در نهضت عاشورا و
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه
تاملی در نهضت عاشورا و حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،دو اثر
مستقل از رسول جعفریان هستند  .کتاب اول به طور مشروح و مستقل به
تاریخ زندگانی امام حسین (ع) پرداخته و کتاب دوم در کنار بررسی سیاسی و
فکری سایر امامان ،به زندگی امام سوم نیز پرداخته است .
خطوط کلی و محوری متد نگارش تاریخی مؤلف را در دو اثر مذکور می توان با
شاخصه های ذیل مورد نقادی قرار داد:
 .1سبک و ساختار حا کم بر شیوه ی نگارش تاریخ ایشان ،نقل و گزارش
است و در کنار این روش ،روش تحلیلی هم ،نه به صورت روش حا کم،
مشاهده می شود; به عنوان نمونه ،در بررسی جریان های مربوط به حرکت
امام (ع) از مدینه به مکه به خاطر امتناع از بیعت ،جزئیات حضور امام در
مکه ،بیان حوادث کوفه ،چگونگی لشکر یزید و حوادث ریز مربوط به روز
عاشورا بر اساس نقل و گزارش مفصلی بیان شده است و حالت توصیفی
صرف دارد .
 .2در بررسی تاریخی حادثه ی عاشورا ،نوعا به منابع اولیه و معتبر تاریخی
تکیه کرده و در قبال گزارش ها و اخبار گونا گون و متعارض توجهی به روش
ترکیب نیز دارد; به عنوان مثال در تبیین حضور کوفیان در لشکر عمر سعد از
روش ترکیبی استفاده شده است .
 .3چنان که ذکر شد ،ساختار حا کم و غالب بر متد نگارش تاریخی ایشان
تحلیل و تبیین نیست; اما در مواردی از تبیین های عقالنی تاریخی در
کالبدشکافی جزئیات عاشورا استفاده کرده که در بحث شواهدی از تبیین ها
نمونه هایی از آنها بررسی خواهد شد .
 .4انتخاب گزینشی از حوادث پدیده ی تاریخی عاشورا ،و توضیح و تبیین
برخی نقل های تاریخی با گزارش های قبلی ،بیانگر نمودی از تببین روایی
در اثر مؤلف است .
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شواهدی از تببینهای عقالنی تاریخی
 .1مؤلف در ارزیابی پدیده ی عاشورا به زمینه های سیاسی قیام عاشورا اشاره می
کند و به تشریح سه نوع نظام سیاسی از زمان رسول (ص) تا زمان معاویه ،یعنی
نظام نبوی و والیی ،نظام خالفت و نظام سلطنتی  -خالفتی می پردازد; و به بیان
سه نوع برخورد با دین اسالم (برخورد مصلحت جویانه و تاویل گرانه ،برخورد
سودجویانه با دین و برخورد ارادتمندانه ی امام علی (ع) با کتاب و سنت) اشاره
دارد  .مؤلف در تبیین موارد فوق با رعایت شاخصهای تبیین عقالنی تاریخی،
به انگیزه ها و کنش ها و اعمال آنها (حضرت رسول (ص) و معاویه) می پردازد که
شاهدی بر تبیین عقالنی مؤلف است  ،1381(.ص )42 -41
 .2راه های منحرف کردن عامه ی مردم ،فعالیت امویان در شام مبنی بر
انتساب نسل خویش به پیامبر (ص) ،جعل فضایل برای معاویه تا حد کاتب
وحی ،جعل روایاتی در مذمت امام علی (ع) ،استفاده از مفاهیم اساسی سیاسی
و دوپهلو برای قانع کردن مردم و استدالل بر آنها و تالش معاویه برای بازگرداندن
ساختار نظام قبیله ای ،یکی دیگر از مصادیق تبیین عقالنی مؤلف است  .توجه به
خواسته ها ،انگیزه ها گرایش ها و نیز اعمال و رفتار معاویه و بنی امیه  -چه از نوع
رفتار ساده و چه از نوع رفتار ویژه  -از ابعاد و اضالع تبیین عقالنی تاریخی است
(.همان ص  47 -46و  1372ص )127 -126
 .3مخالفت امام حسین (ع) و عدم بیعت با یزید یکی دیگر از شواهد تبیین
عقالنی تاریخی است  .در تحلیل پدیده ی تاریخی مذکور ،توجه به انگیزه ها،
تمایالت ،کنش ها و رفتار خاص یزید از طرح مسئله ی بیعت و امتناع امام حسین
(ع) از بیعت ،و تشریح این عمل ،توجه به اهداف و معیارهای امام حسین (ع) ،با
توجه به اعمال و کردارهای آن حضرت و پیامدهای عدم بیعت امام حسین (ع) با
توجه به کنش ها و وا کنش های امام (ع) ،بیانگر وجود شاخص های تبیین عقالنی
و برداشت عقالنی تاریخی است  ،1381( .ص  165 -164و  ،1372ص )115 -114
 .4یکی دیگر از پدیده های تاریخی مربوط به حادثه ی کربال ،که مؤلف بر
اساس تبیین عقالنی تاریخی به تحلیل آن پرداخته ،جریان فرصت یافتن مسلم
بن عقیل در از بین بردن ابن زیاد است  .مؤلف با توجه به ارکان یک تبیین عقالنی
تاریخی ،به تبیین انگیزه ها ،کنش ها ،وا کنش ها و رفتار خاص مسلم بن عقیل در
عدم قتل ابن زیاد ،پرداخته است )1381(.
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مصداقی از تبیین روایی
تبیین های روایی متعددی را می توان در دو اثر مؤلف مشاهده کرد :یکی از
این نمونه ها تبیین سفر امام به عراق و علت این سفر است  .مؤلف در عرض
تبیین عقالنی ،از تبیین روایی هم در واقعه ی موردنظر (حرکت امام به عراق)
استفاده کرده است  ،1381(.فصل «گزارشی دیگر از رویکرد کربال»)
اساس و بنیان تبیین های عقالنی تاریخی مؤلف با توجه به عنصر آرمان
و هدف در پدیده ی تاریخی مذکور« ،نظریه ی دفاع » و «نظریه ی اصالح »
است  .بر اساس تحلیل مؤلف و با توجه به اتخاذ نظریه ی دفاع ،امام حسین
(ع) در تمام اوضاع و شرایط پیش آمده از مدینه تا کربال موضع دفاعی داشت
و پاسخ به نامه های بی شمار کوفیان و حرکت به سمت کوفه نیز تدبیری
دفاعی بود  .با توجه به شواهد و مدارک تاریخی موجود ،بنی امیه با تکیه بر
قدرت قهرآمیز خود ،امام حسین (ع) را در فشار قرار دادند و امام (ع) در قبال
حالت هجومی یزید و اطرافیانش مجبور به موضع دفاعی شد و حتی یکی از
علل حرکت امام از مکه به سمت عراق همین بود  .شایان ذکر است که نظریه
ی دفاع در صورتی درست است که امکان نظریه ی انقالب وجود نداشته
باشد; و با توجه به شواهد و مستندات تاریخی ،امکان براندازی حکومت
اموی با یک انقالب سریع و داخلی وجود نداشت; لذا تا حدودی اتخاذ نظریه
ی دفاع در تحلیل پدیده ی تاریخی عاشورا ،با توجه به عنصر هدف در حرکت
امام (ع) ،درست به نظر می رسد .
البته در کنار نظریه ی دفاع ،نظریه ی اصالح نیز مشاهده می شود; به
تعبیری ،مؤلف در تبیین تاریخی پدیده ی عاشورا ،با توجه به عنصر هدف
جمع هر دو نظریه را مد نظر داشته است; لذا از دیدگاه نظریه ی اصالح ،در
تمام حرکت های امام حسین (ع) ،حتی امتناع از بیعت و حرکت به کوفه،
نوعی اقدام اصالحی دیده می شود  .فعالیت امام برای ایجاد نظم و هنجار
اصالحی در تفکر سیاسی حا کم بر جامعه و سر و سامان دادن رفتار سیاسی
امت بود  .امام حسین (ع) با توجه به عدم امکان براندازی حکومت اموی با
یک انقالب سریع داخلی ،می کوشید با تغییرات بنیادین تدریجی به مرور در
ساختار قدرت اموی تحول ایجاد نماید  .نظریه ی اصالح هم مانند نظریه
دفاع در صورتی امکان عقلی و عملی دارد که امکان نظریه ی انقالب وجود
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نداشته باشد  .توجه به بیانات و اهداف و کنش های امام حسین
(ع) در حرکت تاریخی با نظریه ی اصالح همسانی دارد و با توجه به عنصر
هدف ،به نظر می آید حرکت امام در کنار حرکت دفاعی ،یک نوع حرکت
اصالحی تدریجی بود )1372 ،1381(.

کتاب تشیع در مسیر تاریخ
تشیع در مسیر تاریخ ،تالیف دکتر سیدحسین محمد جعفری ،از پژوهشگران
هندی ،در زمینه ی تاریخ اسالم است  .اساس و بنیان محتوای کتاب بر نقد
و انتقاد تحلیلی به پیدایش و تکوین تشیع است  .مؤلف در ضمن این هدف،
در بخش هفتم و هشتم کتاب ،تحت عنوان «امام حسین (ع) و بازتاب
واقعهی کربال»  ،گزارشی مفصل و تحلیلی درباره ی پدیده ی تاریخی عاشورا
دارد .خطوط کلی متد علمی نگارش تاریخی ایشان را می توان به طور خالصه
به شکل زیر ترسیم کرد:
الف) پشتوانه ی تحلیل و تبیین های تاریخی ایشان ،عالوه بر گزارشهای
متون موثق و قدیمی تاریخی و سنجش و ترکیب گزارش ها ،نگاه ها و
دقتهای عقالنی مؤلف است; بررسی دالیل دعوت کوفیان از لحاظ مذهبی
و سیاسی ،آ گاهی امام حسین (ع) از خطرهای احتمالی ،و استراتژی مشخص
امام ،از این نوع هستند .
ب) مؤلف در بررسی منابع تاریخی پدیده ی عاشورا و تحلیل آن ،نگاهی
انتقادی و اجمالی به اسالم شناسان غربی ای که وارد حوزه ی مطالعهی
نهضت حسینی شده اند ،دارد  .این متفکران با متدلوژی مکانیکی و مکتب
صرف تاریخی و تحت تاثیر این مکتب به تجزیه و تحلیل پدیده ی تاریخی
عاشورا پرداخته اند  .از جمله متفکرانی که در این کتاب مورد نقد و نظر قرار
()18
گرفتهاند می توان به ادوارد گیبون )15( ،فیلیپ )16( ،ارزوال سزگین ( )17و گیب
اشاره کرد .
ج) تبیین های عقالنی متعددی در تبیین تاریخ حادثه ی عاشورا عرضه
کرده است که به نمونه هایی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد .
د) از لحاظ تبیین های قانونمند و ارائه ی مدل فرا گیر و عام در تحلیل
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پدیده ی تاریخی عاشورا توفیق چندانی ندارد; لذا در نشان دادن گزاره های
صادق در تمام پدیده های تاریخی یا صرفا گزاره هایی کلی که بر بخش اعظم
پدیده های تاریخی حا کم باشد نمونه هایی مشاهده نمی شود; البته شاید
علتش این باشد که نظریه ی قانونمند و یا تبیین قانونمند ،بیانگر نوعی
تبیین آرمانی و کمال مطلوب است که هنوز در میان مورخان ،با توجه به
مخالفت ها و موافقت ها ،جایگاهی پیدا نکرده است .

مصادیقی از تبیینهای عقالنی
الف) در تبیین دالیل دعوت کوفیان از امام حسین (ع) به مواردی هم چون
عدم احساس مذهبی میان همه ی آنها ،داشتن دالیل سیاسی برخی از
کوفیان ،اقدام بعضی از کوفیان نشانگر بیان آرزویشان در سقوط استیالی
شامیان ،عقب نشینی کوفیان پس از اتخاذ اقدامات افراطی ابن زیاد و
سپردن خود به واقعیت موجود ،اشاره کرد که حا کی از ارائه ی تبیین ظریف
عقالنی و برداشت عقالنی تاریخی از این پدیده ی تاریخی است  .توجه به
انگیزه ها و امیال کوفیان و کنش ها و وا کنش های آنها در قبال امام حسین
(ع) و ابن زیاد ،و رفتار ساده و ویژه ی کوفیان در قبال حادثه ی مذکور حا کی
از شاخصه های تبیین عقالنی در کار مؤلف است (.ص )233 -232
ب) آ گاهی امام حسین (ع) از خطرها و نتایج حرکت خود نمونه ی دیگری
از تبیین عقالنی تاریخی است  .تحلیل مواردی هم چون اطالع از خطرهایی
که آن حضرت را بدان ها در بین راه مدینه تا کربال هشدار می دادند ،طرح
و استراتژی امام (ع) از حرکت خود برای بیدار ساختن وجدان جامعه ی
مسلمین و عدم اقدام و سازمان دهی نظامی در مکه ،با توجه به تمایالت
و گرایش های امام (ع) و کنش ها و رفتارهای ساده و ویژه ی آن حضرت،
حرکتی عقالنی در تبیین تاریخ است (.ص )238
ج) تحلیل موضع سیاسی امام در قبال طرح تا کتیکی یزید (بیعت) ،اقدام
امام در مقابل این وا کنش علیه کنش اسالمی ،تدبیر سیاسی امام حسین
(ع) ،استراتژی امام در مورد قدرت نظامی ،آ گاهی کامل از وسعت ماهیت
وحشیانه ی نیروهای ارتجاعی ،پاسخ امام به افراد خیرخواه و تشریح حرکت

134

مع
ــ
رف
ــا

حماسی ایشان ،نمونه ها و شواهد دیگری از تبیین عقالنی مؤلف
است که با رعایت قواعد و شاخصه های تبیین عقالنی تاریخی ،یعنی توجه
به بیان انگیزه ها ،اهداف ،تمایالت ،گرایش های عمومی در رفتار و اعمال
()19
کارگزاران صورت گرفته است .

مصداقی از تبیین روایی
انگیزهی امام از این اقدام ،و حرکت او به سمت کوفه یکی از مواردی است که
مؤلف در عرض تبیین عقالنی تحلیل روایی نیز از آن ارائه داده است(.فصل هفتم)
از نوع تحلیل و تبیین مؤلف با توجه به عنصر هدف و آرمان در حرکت
تاریخی امام ،هم نظریه ی دفاع و هم نظریه ی اصالح استنباط می شود.
به عقیده ی ایشان ،با مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق حوادث کربال به
طور کلی ،این حقیقت به اثبات می رسد که امام حسین (ع) از همان آغاز
به دنبال ایجاد یک انقالب در وجدان مذهبی مسلمانان بود ،نه ایجاد یک
انقالب سریع داخلی با تکیه بر قدرت نظامی; چون امام (ع) از قدرت ظاهری
حکومت اموی آ گاه بود و با توجه به عدم بسیج مردمی می دانست که امکان
پیروزی سریع نظامی ،که به یک انقالب سریع و تغییر در ساختار حا کمیت
و قدرت منتهی شود وجود ندارد; بنابراین ،اقدام امام حسین (ع) در قبال
کنش حکومت اموی ،وا کنش اصالحی و دفاعی بود تا به تدریج به تغییر
بنیادین ساختار قدرت و حا کمیت منجر شود .

کتاب حماسه حسینی
حماسه حسینی تالیف استاد شهید مرتضی مطهری ،اثری تحلیلی و عقالنی
در تشریح پدیده تاریخی عاشوراست  .مؤلف در کنار تحلیل واقعه ی عاشورا
و ماهیت قیام حسینی ،به مباحث تحلیلی ،همچون تحریفات در واقعه
ی تاریخی کربال ،عوامل تحریف ،شعارهای عاشورا ،عنصر تبلیغ در عاشورا،
وسایل و ابزار پیام رسانی نهضت امام حسین (ع) ،ریشه های تاریخی
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کربال ،فلسفه ی قیام امام حسین (ع) و عنصر امر به معروف و نهی از منکر در
نهضت امام حسین (ع) پرداخته و از حیث تحلیل محتوا قابل توجه است .
نقاط محوری و ساختار حا کم بر نگارش تاریخ عاشورا در حماسه حسینی
الف) سبک نگارش تاریخی ایشان در ضبط و ثبت و تحلیل ،مبتنی بر روش
روایی و ترکیبی نیست و کم تر به صورت مقایسه ای و ترکیبی و سازگاری به
گزارش های تاریخ عاشورا نظر دارد ،بلکه توام با دقت و برداشت عقالنی،
تحلیل می کند  .به عنوان نمونه در بررسی ریشه های تاریخی کربال ،امتناع
امام از بیعت و ماهیت قیام حسینی ،از روش روایی و ترکیبی بهره ای نمیبرد.
ب) ساختار حا کم بر شیوه ی تاریخ نگاری ایشان نوعا تبیین عقالنی
تاریخی است که نمونه هایی در ذیل بررسی خواهد شد .
ج) فاقد شاخص ها و نمادهای الزم برای ارائه ی مدل فرا گیر و عام در
تحلیل پدیده ی تاریخی است  .به تعبیری از تبیین های قانونمند و قاعده
مند تاریخی و یا اثبات و تدوین آنها مطلبی استناد نمی شود .

مصادیقی از تبیینهای عقالنی
یکی از مصادیق تبیین تاریخی عقالنی ،ماهیت قیام حسینی است  .قیام
حسینی یک انقالب آ گاهانه و یک نهضت چند ماهیتی است نه تک ماهیتی.
حادثه ی عاشورا به عنوان یک پدیده ی تاریخی و اجتماعی ،خالف پدیده
های طبیعی ،منافاتی با چند ماهیتی بودن ندارد؛ زیرا عوامل مختلف در آن
اثر داشته اند.
ماهیت این قیام از یک جهت ،به خاطر عدم پذیرش بیعت با یزید عکس
العمل منفی ،و به خاطر جواب مثبتی که به دعوت کوفیان میدهد عکس
العمل مثبت و از حیث عملش تعاون و از جهتی عنصر امر به معروف و نهی
منکر ماهیتی تهاجمی است و از حیث تهاجمی بودن یک انقالبی و ثائر است.
تشریح و تبیین مؤلف از ماهیت قیام حسینی ،با توجه به نگاه ایشان به
اندیشه ها و انگیزه های امام در حرکت تاریخی اش و رفتار و عملکرد امام
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در قبال بنی امیه و کوفیان و داشتن رفتارهای ویژه ی امام در این
پدیدهی تاریخی نشان دهنده ی وجود شاخصه های تبیین عقالنی
تاریخی است (.ص )140 -137
 .2بررسی عامل تقاضای یزید برای بیعت ،یکی از مصادیق تبیین عقالنی
تاریخی است  .به نظر مؤلف ،عامل مذکور یکی از عواملی است که در ایجاد
پدیده ی تاریخی عاشورا دخالت داشته و به یک اعتبار (از نظر زمانی) اولین
عامل است  .بیعت امام نه تنها تایید خالفت یزید و صحه گذاشتن بر آن بود،
بلکه تایید سنتی بود که معاویه پایه گذاری کرده بود  .عکس العمل امام
در قبال تقاضای یزید منفی است و ماهیت این عکس العمل تقوایی که در
مقابل تقاضای نامشروع ایجاد شده است ،یکی از زمینه های شکل گیری
پدیده ی تاریخی عاشوراست  .مؤلف در تشریح و تبیین عامل تقاضای بیعت،
آن را در قالب عقالنی ساخته و پرداخته است که ارکان تبیین عقالنی در آن
مشاهده می شود (.ص )142 -141
 .3عامل دعوت مردم کوفه ،یکی از عوامل دیگر قیام عاشوراست که
مردم کوفه ،با انگیزه های مختلف ،از جمله ایجاد قطبی به وسیله ی امام
حسین(ع) در مقابل شام اموی ،از خود نشان دادند  .عکس العمل امام
در مقابل این عامل ،مثبت و ماهیت عملش ماهیت تعاون است  .وا کنش
امویان در قبال اقدام کوفیان از عوامل ایجاد پدیده ی تاریخی عاشوراست
که مؤلف در قالب پرداخت تبیین عقالنی با توجه به انگیزه ها و آرمان های
کوفیان و کنش و وا کنش های آنان و امام انجام داده است (.ص )143 -142
 .4حرکت امام تنها به خاطر عدم پذیرش بیعت و یا دعوت کوفیان نبود،
هرچند این دو عامل بی تاثیر نبودند ،عامل اصلی حرکت امام ،امر به معروف
و نهی از منکر بود  .منکرات دنیای اسالم را فرا گرفته بود و به حکم وظیفه
ی دینی و مسئولیت شرعی ،قیام الهی طبیعی ترین وا کنش علیه ساختار
حا کم بر جامعه ی دینی آن روز بود  .این عامل به اعتقاد مؤلف دارای ماهیت
تهاجمی است که امام (ع) متوجه حکومت وقت کرده است  .مؤلف به صورت
تبیین عقالنی به عامل سوم پرداخته و به انگیزه ها و اهداف امام با توجه
به عنصر امر به معروف و نهی از منکر ،و عملکرد و رفتار ویژه ی امام در این
زمینه ،متمرکز شده است (.ص )146 -145
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مصداقی از تبیین روایی
مؤلف در تشریح ریشه های تاریخی کربال یکی از مصادیق تبیین های روایی را ارائه
داده است  .مؤلف همانند بسیاری از تبیین های دیگر در کنار استفاده از تبیین
عقالنی تاریخی ،در تشریح ریشه های تاریخی کربال از تبیین روایی نیز مدد می گیرد
(.بخش دوم ،فصل اول)
توجه به عنصر هدف و آرمان در حرکت امام حسین (ع) با توجه به نوع تحلیل
مؤلف از حادثه ی عاشورا ،به نظریه ی اصالح برمی گردد  .از نگاه ایشان حرکت
امام در اصل یک حرکت اصالحی بود ،آن هم با توجه به اصل امر به معروف و
نهی از منکر ،امتناع از بیعت و حرکت از مدینه به مکه و عدم اقدام عملی در مکه
و حرکت به سمت کربال و حتی عکس العمل مثبت نسبت به عامل دوم (دعوت
کوفیان) ; هم این عوامل و حرکت امام در این سیر تاریخی را از دیدگاه نظریه ی
اصالح می بیند و هم اقدامات امام را اصالحی تلقی می کند  .فعالیت امام ،اصالح
تفکر سیاسی مردم و هنجار بخشیدن به عمل و رفتار سیاسی امت بود  .امام سعی
در ایجاد تغییرات بنیادین و تدریجی در ساختار حکومت و قدرت حا کم داشت ;
زیرا با توجه به مستندات و شواهد تاریخی امکان تحول سریع داخلی و تغییرات
دفعی به صورت یک انقالب امکان نداشت  .توجه مؤلف با توجه به عنصر امر به
معروف و نهی از منکر و فرموده ی امام درباره ی مفهوم اصالح ،نظریه ی اصالح
را تقویت می کند  .البته چنان که ذکر شد ،نظریه ی اصالح با نظریه ی دفاع ،و
()20
انگیزه های دفاعی با انگیزه های اصالحی ممکن است اجتماع کنند .

کتاب شهید جاوید
شهید جاوید تالیف صالحی نجف آبادی یکی از متون تحلیلی در زمینه ی
تاریخ نگاری حوزه ی اسالم است که شاخص عمده و محوری آن از لحاظ
سبک و متد نگارش ،تبیین عقالنی است و به طور کلی می توان خطوط
محوری آن را به صورت ذیل بیان کرد:
الف) روش آن تحلیلی است و در تفسیر و تحلیل پدیده ی تاریخی
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عاشورا تکیه بر تبیین های عقالنی دارد که شواهدی از آن در ذیل
مالحظه خواهد شد .
ب) شاخص ها و مؤلفه های تبیین قانونمند تاریخی در اثر مذکور مشاهده
و استنباط نمی شود و از ارائه ی مدل های عام و فرا گیر در تجزیه و تحلیل
پدیده ی تاریخی عاشورا بهره ای ندارد .
ج) از کاربرد تبیین روایی در تحلیل و تبیین پدیده ی تاریخی عاشورا غافل
نیست و وقایع موردنظر را با استناد به وقایع تاریخی قبلی موردتحلیل قرار
می دهد که نمونه ای از آن ذکر خواهد شد .

مصادیقی از تبیین های عقالنی
یکی از شواهد تبیین عقالنی مؤلف ،بررسی اهداف یزید از طرح تا کتیکی در قبال
مسئله ی بیعت است  .هدف یزید از این طرح تثبیت حکومت ،رفع عقده ی
حقارت و حس انتقام جویی اوست که در برهه ای از تاریخ به آن اقدام نمود .
مؤلف در تشریح و تبیین اهداف یزید از این طرح ،برداشتی عقالنی ارائه داده و به
بیان انگیزه ها ،تمایالت ،رفتار و عملکرد یزید در قبال این طرح و گرایش های وی
در این زمینه پرداخته کرده است (.ص )25 -23
 . 2یکی دیگر از مصادیق تبیین عقالنی ،بیان تمییز امتیازات امام حسین (ع)
با عبداهلل بن زبیر است که هر دو دست به قیام زدند .
ایشان در سه بعد مجزا امتیازات قیام امام حسین (ع) را بررسی می کند که
امام را از سایر افراد و قیام ها متمایز می سازد :امتیاز در هدف ،امتیاز در وسیله و
امتیاز در نتیجه نگاه مؤلف در زمینه ی فوق با توجه به انگیزه ها و رفتار امام در سه
بعد هدف ،وسیله و نتیجه ،حرکتی عقالنی در تبیین تاریخی است (.ص )58 -56

مصداقی از تبیین روایی
در تصویر صحیح از علت قیام امام (ع) ،که آن را در چهار مرحله بیان می نماید،
در عین استفاده از اسلوب تبیین عقالنی ،از تبیین روایی هم استمداد می کند و
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قواعد و اسلوب تبیین روایی در آن دیده می شود; یعنی با استناد به وقایع قبلی،
واقعه ی موردنظر (علت قیام و مراحل آن) را تبیین می نماید .
توجه مؤلف به عنصر هدف و آرمان در حرکت تاریخی امام با توجه به تبیینهای
عقالنی ایشان به اتخاذ نظریه ی انقالب منتهی می شود  .وی در تحلیل حرکت
امام (ع) اعتقاد جدی دارد که هدف آن حضرت تشکیل حکومت بود و با توجه
به شواهدی امکان عملی تشکیل حکومت را میسور می داند  .اما چنان که
گفته شد مستندات و شواهد تاریخی در آن برهه خالف آن را نشان می دهد; زیرا
حکومت اموی از لحاظ قدرت سیاسی و نظامی در حدی بود که با یک انقالب
امکان براندازی سریع آن نبود و توجه به توزیع قدرت سیاسی و نظامی از لحاظ
جغرافیایی عالوه بر شام و حجاز ،حتی عراق نیز در اختیار حا کمان اموی بود; لذا
نظریه ی انقالب با توجه به مستندات تاریخی ،دیدگاه درستی به نظر نمی رسد .

نتیجهگیرى
ضرورت گذر از روش روایی و ترکیبی و قدم گذاشتن به مرحله ی تحلیل،
اجتهاد و تبیین در مطالعات و پژوهش های تاریخی و روش تحقیق تاریخی
در حوزه ی تاریخ نگاری به طور عام و تاریخ نگاری اسالم به طور خاص نیاز
به اثبات و استدالل ندارد  .مورخان فعلی حرکتی جدی را در این زمینه آغاز
کرده اند; اما تا رسیدن به مرزهای تبیین تاریخی (قانونمند ،عقالنی ،روایی) در
مطالعات و تحقیقات تاریخی و به تبع آن ،تجزیه و تحلیل و در نهایت ،استنباط
و اجتهاد معانی و مفاهیم ناشی از داده های نوشتاری و مکتوب تاریخ فاصله
ی زیادی احساس شود  .و این خالیی است که توجه و اهتمام مورخان و
پژوهشگران را می طلبد  .در سایه ی حا کم شدن تبیین های تاریخی با تمام
انواع (قانونمند ،عقالنی ،روایی و حتی علی) بر ساختار مطالعات تاریخی به
تحلیل ثانوی اطالعات و داده های تاریخی و آشنا شدن با معنا و مفهوم پنهان
گزاره های تاریخی کمک شایانی می شود  .کشف روابط تاریخی و علل و انواع
آن ،تبدیل جبر تاریخی به ضرورت تاریخی و ارائه ی مدل های عام و فرا گیر در
پدیده های تاریخی ،تنها در سایه ی پردازش به تبیین های قانونمند ،عقالنی
و روایی تاریخ امکان پذیر خواهد بود  .امید است که مورخان و پژوهشگران با
تکنیک ها و متدهای علمی تاریخی این سیر علمی را سریع تر طی نمایند .
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پی نوشت
 .1در یک تقسیم بندی از تبیین تاریخی آن را به چهار نوع تبیین قانونمند ،عقالنی ،روایی و علی
تقسیم کرده اند  .ر  .ک :فلسفه تاریخ ،روش شناسی و تاریخنگاری .
2. K.R. Popper
3. C.G. Hempel
4. R.G. Collingwood
5. W.H. Dray
6. W. oakeshett
7. H. Butterfield
8. W.B. Gallie
 )9برای مطالعه ی بیش تر در زمینه ی ماهیت پدیده های تاریخی ر  .ک :روش های تحقیق در
علوم انسانی .
 )10مورخان در استفاده از روش های تاریخ نگاری یا صورت تالیف مطالب تاریخی از سه روش نقلی،
ترکیبی و تحلیلی استفاده می نمایند .
الف) روش نقلی :روشی است که در آن روایات مختلف درباره ی حادثه و پدیده تاریخی ذکر می شود
و سلسله اسناد آن به طور کامل و یا ناقص آورده می شود .
ب) روش ترکیبی :روشی است که در میان روایات و گزارش های مختلف تاریخی به دنبال مقایسه،
ترکیب و ایجاد سازگاری است و از اسناد روایات اجتناب می شود و به جای آن به مقایسه و ترکیب و
ایجاد سازگاری میان روایات مختلف می پردازد .
ج) روش تحلیلی :روشی است که عالوه بر نقل روایت به صورت ترکیبی ،به دنبال تحلیل ،تبیین و
اجتهاد تاریخی است و به بررسی علل و نتایج پدیده ی تاریخی می پردازد .
 )11دانش تعمیمی ،یعنی ارائه ی قوانین و قاعده های عام که مختص دوران خاصی نبوده ،قابل
اطالق در تمام دوران باشد .
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
عزاداری در فقه شیعه و سنی چگونه تبیین می شود؟

نویسنده :سیدمحمد مهدی موسوی

پاسخ کوتاه
فقهاى اهل سنت گریه بدون فریاد زدن را مباح دانسته اند اما گریه با صوت
در بین ایشان محل اختالف است .حاصل آن كه شافعیه و حنابله بر این
باورند كه چنین گریه اى اشكال ندارد اما مالكیه و حنفیه اجازه آن را نمى
دهند .وفقهای شیعه قائلند که شكى نیست كه گریه بر میت به خاطر روایات
متعددى كه به حد تواتر معنوى رسیده و فتاواى فقها جایز است منتهی
نوحه سرایىی كه همراه با باطل یا دروغ نباشد جایز است و در غیر این صورت
اشكال دارد

پاسخ تفصیلی
عزادارى در نگاه علماى اهل سنت  :براى تبیین نظر فقهاى اهل سنت در
مورد عزادارى ،به نقل از سه كتاب مهم فقهى ،الفتاوى الهندیه معروف به
فتاوى العالمگیرى و غیاثیه بسنده مى كنیم .در فتاوى الهندیه چنین آمده
است« :ویكره النوح و الصیاح و شق الجیوب فى الجنازه ومنزل المیت ّ
فأما
البكاء من غیر رفع الصوت فال بأس و الصبر افضل»; ( )1در تشییع جنازه و در
منزل میت نوحه ،گریه ،شیون و پاره كردن گریبان مكروه است اما گریه بدون
فریاد اشكالى ندارد; ولى صبر و شكیبایى بهتر است.
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در جاى دیگر مى نویسد« :اما النوح العالى فال یجوز والبكاء مع رقة
القلب فال بأس به و یكره للرجال تسوید الثیاب و تمزیقهاللتعزیة وال بأس
بالتسوید للنساء واما تسوید الخدود و االیدى و شق الجیوب و خدش الوجوه
و نشر الشعور و نشرالتراب على الرؤس و الضرب على الفخذو الصدر و ایفاء
النار على القبور فمن رسوم الجاهلیة والباطل و الغرور»;( )2گریه و نوحه بلند
روا نیست ،اما گریه اى كه از سوز قلب باشد ،مانعى ندارد .لباس سیاه براى
مردان مكروه است ولى براى خانمها اشكالى ندارد .سیاه كردن گونه ها و
دستها ،پاره كردن گریبان ،زخمى كردن صورت ،پریشان كردن موى ،ریختن
خاك بر سر ،زدن بر سینه و ران و روشن كردن آتش بر سر قبرها ،از رسومات
دوران جاهلیت بوده و باطل است.
در فتاوى غیاثیه آمده است« :یكره النوح و الصیاح لنهى النبى(صلى اهلل
علیه وآله) و البكاء البأس به كما روى ان النبى(صلى اهلل علیه وآله) بكى على
ابنه ابراهیم»;( )3شیون ،زارى و فریاد زدن مكروه است و پیامبر(صلى اهلل علیه
وآله) از آن جلوگیرى فرموده است اما گریه اشكالى ندارد زیرا روایت است كه
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) در مرگ فرزندش ابراهیم گریست .فقهاى اهل
سنت گریه بدون فریاد زدن را مباح دانسته اند اما گریه با صوت در بین ایشان
محل اختالف است .حاصل آن كه شافعیه و حنابله بر این باورند كه چنین
گریه اى اشكال ندارد اما مالكیه و حنفیه اجازه آن را نمى دهند .عبدالرحمان
الجزیرى مى گوید« :یحرم البكاء على المیت برفع الصوت و الصیاح عند
المالكیه و الحنفیه ،و قال الشافعیه و الحنابله انه مباح اما هطل الدموع
()4
بدون صیاح فانه مباح باتفاق»;
از دید مالكیه و حنفیه گریه با صدا و فریاد زدن حرام است اما از نظر
شافعیه و حنبلیها مباح و رواست ،چنان كه اشك ریختن بدون صدا به
اتفاق علما مباح استُ .سبكى از محققان اهل سنت مى گوید« :ا گر گریه
براى دلسوختن بر میت و ترس از عذاب خداوند باشد كراهت ندارد ،اما ا گر
براى جز ع و تسلیم نشدن در برابر قضاى الهى باشد مكروه و یا حرام است.
این حكم در صورتى است كه گریه با صدا باشد اما بدون صدا هیچ اشكالى
ندارد» .از روایات چنین به دست مى آید كه گریه پیش از مرگ جایز است;
چنان كه پس از مرگ نیز مى باشد زیرا پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) نزد قبر
یكى از دخترانشان گریه كردند و همچنین در زیارت قبر مادر بزرگوارشان آمنه
()5
همراه اصحاب گریستند.
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عزادارى از دیدگاه علماى شیعه  :از دید فقهاى شیعه جز ع و نوحه سرایى
به باطل و دروغ ،پاره كردن گریبان و برخى اعمال دیگرى كه یادآورى مى
شود مكروه است .مرحوم صاحب جواهر مى نویسد« :الریب فى الجواز البكاء
ً
على المیت نصا و فتوى االخبار التى ال تقصر عن التواتر معنى من بكاء النبى
(صلى اهلل علیه وآله)على حمزه و ابراهیم و غیرهما و فاطمه علیها السالم على
ابیها و اختها و على بن الحسین على ابیه حتى ّ
عدوه و فاطمه من البكائین
االربعة»;( )6شكى نیست كه گریه بر میت به خاطر روایات متعددى كه به حد
تواتر معنوى رسیده و فتاواى فقها جایز است و آن روایات عبارت است از گریه
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) بر حمزه سیدالشهدا و فرزندش ابراهیم و غیر آنها;
همچنین فاطمه(علیها السالم) بر پدر و خواهرش گریه كرد.
امام سجاد بر پدر بزرگوارش گریست; به گونه اى كه حضرت فاطمه و امام
سجاد از چهار گریه كننده معروف گردیدند .نوحه سرایى در صورتى كه همراه
با باطل یا دروغ نباشد جایز است و در غیر این صورت اشكال دارد .روایت
است كه حضرت فاطمه(علیها السالم) بر پدرش نوحه كرد« :فقالت یا أبتاه
من ربه ما أدناه یا ابتاه الى جبرئیل انعاه یا ابتاه أجاب ربا دعاه» .از على(علیه
السالم) روایت شده است كه حضرت فاطمه یك مشت از خاك قبر پیغمبر
برداشت و بر چشمان خود نهاد،
آنگاه چنین گفت:
ان الیشم مدى الزمان غوالى
		
ما ذا على المشم تربة احمد
()7
صبت على االیام صرن لیالیا
		
صبت على مصائب لوانها
صاحب جواهر در ادامه مى گوید« :همه این موارد گویاى این واقعیت
است كه ندبه و نوحه سرایى براى كسانى كه داراى ویژگیهاى برجسته
اند ،مانعى ندارد ،بلكه مستحب است تا در پرتو این مجالس عزا ،فضایل و
خوبیهاى آنان نشر یابد و دیگران سرمشق و الگو بگیرند» )8(.امام خمینى(ره)
مى نویسد« :یجوز البكاء على المیت بل قد یستحب عند اشتداد الحزن و
لكن ال یقول ما یسخط الرب و كذا یجوز النوح علیه بالنظم و النثر لولم
تشتمل على الباطل من الكذب و غیره من المحرمات بل والویل و الثبور على
االحوط والیجوز اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه و الصراخ الخارج عن حد
االعتدال على االحوط و ال یجوز شق الثوب على غیراالب واالخ بل فى بعض
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االمور المزبورة یجب الكفارة ففى جزالمرأه شعر فى المصیبة كفارة شهر
()9
رمضان و فى نتفه كفارة الیمین»;
گریه كردن بر اموات ـ نه تنها ـ رواست بلكه در هنگام شدت حزن و اندوه
مستحب مى باشد ولى سخنى كه باعث غضب پروردگار شود نگوید .و جایز
است نوحه سرایى ،خواه با شعر یا با نثر; اما با این شرط كه همراه با دروغ و
محرمات دیگر نباشد .همچنین بنابر احتیاط در واى گفتن .و بنا بر احتیاط
جایز نیست سیلى زدن به صورت ،زخمى كردن ،بریدن و كندن موى و
فریادى كه بیرون از حد اعتدال باشد .همچنین پاره كردن لباس روا نیست;
جز براى پدر و برادر .و در برخى از امور یاد شده نظیر بریدن موى سر توسط
خانمها در هنگام مصیبت ،كفاره ماه رمضان و در كندن آن ،كفاره یمین
واجب مى شود.
امام خمینى(ره) در جاى دیگر مى نویسد« :ما باید حافظ این سنتهاى
اسالمى ،حافظ این دسته جات مبارك اسالمى كه در عاشورا ،در محرم و صفر،
در مواقع مقتضى به راه مى افتند تأ كید كنیم كه بیشتر دنبالش باشند .محرم
و صفر است كه اسالم را نگه داشته است .فدا كارى سید الشهدا ـ سالم اهلل علیه
ـ است كه اسالم را براى ما زنده نگه داشته است .زنده نگه داشتن عاشورا با
همان وضع سنتى خودش از طرف روحانیون ،از طرف خطبا ،با همان وضع
سابق و از طرف توده هاى مردم با همان ترتیب سابق كه دسته جات معظم
و منظم ،دسته جات عزادارى به عنوان عزادارى راه مى افتاد .باید بدانید
كه ا گر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند ،باید این سنتها را حفظ كنید;
البته ا گر چنانچه یك چیزهاى ناروایى بوده است سابق و دست اشخاص بى
اطالع از مسایل اسالم بوده ،آنها باید یك قدرى تصفیه بشود ،لكن عزادارى به
همان وقت خودش باید باقى بماند و گویندگان پس از این كه مسایل روز را
گفتند ،روضه را همان طور كه سابق مى خواندند و مرثیه را همان كه سابق مى
()10
خواندند ،بخوانند و مردم را مهیا كنند براى فدا كارى».
سید محمدكاظم یزدى مى نویسد« :یجوز البكاء على المیت و لو كان مع
ً
ً
الصوت بل قد یكون راجحا كما اذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط
ً
أن ال یكون منافیا للرضا بقضاء اهلل ...و اما البكاء المشتمل على الجز ع
ً
و عدم الصبر فجائز ما لم یكن مقرونا به عدم الرضا بقضاء اهلل .نعم یوجب
حبط االجر ...یجوز النوح على المیت بالنظم و النثر مالم یتضمن الكذب و لم
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یكن مشتمال على الویل و الثبور لكن یكره فى اللیل و ال تجوز اللطم و الخدش
و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن ّ
حد االعتدال على االحوط»;( )11گریه بر
مرده هر چند با صدا همراه باشد جایز است بلكه در صورتى كه براى تسكین
تألم و سوزدل باشد رحجان دارد البته به این شرط كه با رضاى به قضاى
الهى منافات نداشته باشد و همچنین گریه همراه با جز ع و بیتابى نیز جایز
است; چنان كه نوحه بر میت همراه با اشعار و غیر آن در صورتى كه با ویل و
شیون همراه نباشد جایز است گر چه در شب كراهت دارد و جایز نیست زدن
صورت ،خراشیدن و كندن موى و بلند كردن صدا بیش از حد معمول خالف
احتیاط است.
آیت اهلل خویى مى نویسد «احتیاط واجب آن است كه در گریه بر میت صدا
را خیلى بلند نكنند .ا گر زن در عزاى میت صورت خود را بخراشد و خونین
كند یا موى خود بكند بنا بر احتیاط مستحب ،یك بنده آزاد كند یا ده فقیر را
طعام دهد و یا بپوشاند و همچنین ا گر در مرگ زن یا فرزند ،یقه یا لباس خود را
پاره كند» )12(.مرحوم محقق نایینى كه از بزرگان و فقهاى معروف معاصر است
در پاسخ به پرسش اهل بصره درباره حكم هیأتهاى عزادارى مطالب مفیدى
به این شرح ایراد فرموده اند« :قد توارت علینا برقیاتكم و كتبكم المتضمنه
للسئوال عن الحكم الموا كب العزائیه و  ...فها نحن نحرر الجواب عن تلك
السئواالت ببیان مسائل .االولى خروج الموا كب العزائیه فى عشرة عاشورا و
نحوها الى الطرق و الشوار ع مما الشبهة فى جوازه و رجحانه و كونه من اظهر
مصادیق ما یقام به عزاء المظلوم و ایسر الوسائل لتبلیغ الدعوة الحسینیه الى
كل قریب و بعید لكن الزم تنزیه هذا الشعار العظیم عما ال یلیق بعبادة مثله
من غناء او استعمال آالت اللهو و التدافع فى التقدم و التأخر بین اهل محلتین
و لو اتفق شیئى من ذلك فذالك الحرام الواقع فى البین هو المحرم و ال نسرى
()13
حرمته الى الموكب العزائى»;
از شما پرسشهاى فراوانى درباره موكبهاى عزا كه در خیابانها حركت مى
كند و  ...به ما رسیده است كه به آنها پاسخ مى دهیم .نخست ،شكى نیست
كه حركت موكب عزا در عاشورا و مانند آن به سوى خیابانها و راهها ،جایز
است ،بلكه رحجان دارد و از آشكارترین مواردى است كه ـ به واسطه آن ـ
عزاى سید مظلومان بپا داشته مى شود و آسان ترین وسیله تبلیغ دعوت
حسینیه به دور و نزدیك عالم مى باشد; اما شایسته این شعایر بزرگ آن است
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كه آنچه مناسب آن نیست ،نظیر غنا و استعمال آالت لهو و رقابت بین
دو هیأت در سبقت و تأخر ،داخل این شعار بزرگ اسالمى نشود چنانچه
یكى از این امور پیش آید حرام است ولى حرمتش به عزادارى و حركت موكبها
سرایت نمىكند و تنها خود این امور حرام است.
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همگرایی عقل و عشق در نهضت حسینی
نویسنده :رودگر ،محمد جواد

()1

چکیده
قیام کربال ،قیامی جامع االبعاد و جاودانه است که به دلیل الیهها و جنبه
های فرا گیر و متکثرش تفسیرهای مختلف می پذیرد و میتوان با رویکردهای
کالمی ،فلسفی ،عرفانی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به آن
نگریست .
بدیهی است در طول تاریخ علی رغم رویکردها و منظرهای مختلف
پردازش و تحلیل حادثه عاشورا ،انحرافها و تحریفها ،افراط و تفریطها و
خبط و خطا نیز در تحلیل قیام عاشورا شده است که از جمله آن ،افراط
و تفریطهای مربوط به تحلیل عقالنی محض یا عاشقانه و عارفانه صرف
آن حادثه عظیم است و هر دو به نوبه خود پیامدهای فکری و اجتماعی
منفی و آفات و آسیبهایی دارد .
این مقاله بر اساس پیش گفته یادشده بر آن است تا شبهه تضاد عقل
و عشق در فهم شناخت ،ارزیابی و تحلیل قیام حسین را نفی و تعاضد و
همگرایی عقل و عشق را در نهضت حسین نشان دهد
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مقدمه
()2

ز شهر هستی اش کردم روانه
نهادم عقل را ره توشه از می
حقیقت آن است که نهضت امام حسین علیه السالم در کربال از یک فرا گیری
و جامعیتی برخوردار است که می توان از افقهای متنوع به آن نگریست و با
رویکردهای متکثر به تفسیر و تحلیل آن پرداخت چه این که حرکتی جامع،
جاودانه ،دارای وجوه و مراتب گونا گون ظاهر و باطن ،شهادت و غیب ،ملک
و ملکوت و به بیان دیگر اشارات ،لطافت و حقیقتی دارد که هر انسانی با
ظرفیت وجودی خویش و استعدادهای بالقوه و بالفعلی که دارد توان تصور و
تصویر و سپس بهره برداری از آن را دارد  .به تعبیر متفکر شهید استاد مطهری
رحمه اهلل «نهضت حسینی ،نهضتی متشابه است » ( )3و تشابه را بر محور
تفسیر عالمه طباطبایی رحمه اهلل در به معنای بطون داشتن و معانی طوالنی
داشتن گرفته اند  )5( .به همین دلیل در طول تاریخ با نگرشهای مختلف به
قیام جاودانه کربال نگریسته اند ،مورخان ،متکلمان ،فقیهان ،حکیمان،
هنرمندان ،عارفان ،شاعران ،سیاستمداران و حتی انقالبیون و آزادیخواهان
و عدالت گرایان به سهم خویش تحلیل و برداشت ویژه ای از آن داشته اند
و قیام کربال نیز آیینه ای کامل از انسان کامل و مکمل و اسالم ناب نبوی و
علوی شد تا حق و عدل را به صورت فرا گیر در خویش به نمایش بگذارد .
نا گفته نماند گاهی تحلیلهای تاریخی و حتی گزارشهای تاریخی (تاریخ نقلی،
علمی ،فلسفی) دچار آفت کتمان و قلب و تحریف لفظی و معنوی نیز شدهاند.
( )6و حتی در تفسیرهای التقاطی بر محور ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی
نیز از امام حسین علیه السالم و قیام کربال سخن به میان آمده است( )7و
پرسشهایی چون آیا امام حسین علیه السالم علم به فرجام قیامش؛ یعنی
شهادت داشت یا نه؟ آیا امام برای رسیدن به حکومت قیام کرد یا نه؟ آیا
صرفا انگیزه وظیفه شناسی و تکلیف گرایی در حدوث نهضت حسین نقش
داشت یا نه؟ چه بحثها و قرائتهایی ،حرکت عظیم و عاشورایی امام را به وجود
آورد و در عین حال مایه تعمیق اندیشه ای و تحلیلی در بررسی واقعه عاشورا
گشته است  .مقوله «تکلیف محور» بودن و دفاع از اسالم ناب نبوی در برابر
اسالم نقابدارانه اموی و تقابل حق و باطل در تفسیر انگیزه یا انگیزه شناسی
نهضت حسینی برجسته و شاخص شده است  )8( .در دوران ما که بر اساس
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طرح جامعه مدنی ،مقوله تسامح و تساهل و مدارا و در برابر آن خشونت و
توطئه مطرح شد عده ای افراطگرایانه اتهام «خشونت طلبی و جنگ افروزی »
را نیز به امام حسین علیه السالم در قیام علیه ظلم و استبداد و فسق و فجور و
ضد ارزشها زده اند و فرهنگ شهادت را خشونت آفرین دانستهاند ( )9یا عاشورا
را نماد زنده در آتش سوختن سیاوش قلمداد کرده اند  )10( .یا با طرد جنبه های
عاطفی عاشورا و کافی دانستن آن تا به امروز ،طرح پرداختن از زاویه عقالنی را
مطرح ( )11و جوانب دیگر را ندیده گرفته اند ،در حالی که جنبه های عاطفی،
عقالنی ،عرفانی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی همه با هم می تواند تفسیری
جامع و نگاهی نوین از قیام کربال را در معرض اندیشه ها و افکار و آرا قرار دهد
و آثار جامع بر جای بگذارد  .از این رو ،تفسیرهای افراطی یا تفریطی نهایتا به
تحریف الیه های مختلف عاشورا می انجامد چنان که زمان زدگی و التقاط
اندیشی و علم پرستی در تفسیر واقعه کربال محکوم و محدود نگری است .
تفسیرهای متحجرانه ،واپس گرایانه و جمود محورانه نیز منشا بسیاری تحریفها
و کم رنگ شدن نتایج مثبت حماسی ،عدالت خواهانه ،آزادی طلبانه و ظلم و
استبداد ستیزانه خواهد شد .
پس نه نگرش فقهی محض و نه نگرش عرفانی صرف و نه نگرش سیاسی و
اجتماعی محض و نگرشهای هنرمندانه و شاعرانه هیچ کدام به تنهایی مفسر
قیام کربال نخواهد شد; بلکه همه نگرشها باید باشد و به بررسی و تحلیل همه
جنبه های قیام حسینی باید توجه داشت تا مقوله «اصالح امت اسالمی » و
«احیای اندیشه ناب دینی » و دمیدن روح توحید ،عدالت ،کرامت و آزادی
در کالبد جامعه منسوب به پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله ،علی علیه السالم
و ائمه معصومین علیهم السالم تفسیر و توجیه صحیح یابد  .چه این که قیام
کربال با توجه به ذو وجوه بودن تاب تحمل نگاههای مختلف و تفسیرهای
گونا گون را دارا است و «انسان کامل » برای احیا و زنده نگه داشتن «اسالم
کامل » آن قیام را خلق کرد و خون خویش را هدیه نمود تا فرهنگ ،ارزشها،
منشها و گرایشهای اصیل و زالل ناب اسالمی احیا و بیمه گردد .
از سوی دیگر یک سؤال جدی و محوری در تفسیر و تحلیل قیام جاودانه و
جامع ابا عبد اهلل الحسین علیه السالم مطرح است که آیا نهضت امام حسین
علیه السالم عقالنی بود یا عاشقانه یا هر دو؟ ؛ یعنی در قیام کربال عقل و عشق
تواما حضور و ظهور داشته اند که هم از دفتر عقل و هم از آیت عشق می توان
قیام کربال را به تحلیل و تفسیر کشاند؟
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احساس ،ادرا ک و اشراق ساحتهای گونا گونی هستند که جنبه
های عاطفی ،عقالنی و عرفانی یا عاشقانه را در نگرشی جامع به قیام کربال
به هم گره می زنند تا قیام حسین در هر عصر و زمانی سرچشمه جوشان
درسها ،عبرتها و جلوات مثبت و سازنده ای باشد  .این نوع نگاه خود در
تحریف زدایی ،التقاط ستیزی ،جمود ستیزی و جهالت گریزی در تفسیر و
تصویر نهضت امام حسین علیه السالم نقش بسزایی را ایفا می نماید و چه
بسا سرآغاز پاسخ به برخی شبهات و پرسشها پیرامون پاسداشت قیام کربال،
مراسم عزاداری سنتی در محرم و صفر که بیمه کننده فرهنگ ناب شیعی در
طول تاریخ بوده است و فلسفه گریه و در عین حال حدوث و تکوین قیامهای
عدالت خواهانه و آزادی طلبانه خواهد شد تا از کژرویها ،کج اندیشیها ،تجدد
و تحجر نسبت به حادثه شگرف و شگفت کربال جلوگیری نماییم و به راه برون
رفتنی از افراط و تفریطها و ورود به تفکر اعتدالی دست یازیم.

همگرایی عقل و عشق در نهضت حسینی
ا گر چه ماجراهای تلخ و شیرین در حوزه های فکری ،معرفتی و حتی تاریخی
و اجتماعی پیرامون تضاد یا تعاضد عقل و عشق وجود داشته و دارد ،لکن
ا گر بر اساس اندیشه و بینش اصیل اسالمی و آموزه های وحیانی و عترتی به
داستان پرماجرای عقل و عشق نگاه کنیم در می یابیم که نه تنها در عرض
هم نیستند و در طول هم اند ،بلکه ناظر به مراتب وجودی انسان ،ساحتها،
الیههای معرفتی ،رفتاری ،سلوک عقالنی و عرفانی آدمیان می باشند; چه این
که نه عقل و دل و نه برهان و عرفان در حوزه وجودی انسان و معارف اسالم
در تعارض و تضاد با هم هستند و نه «مانعة االجتماع » در تفسیر و نگرش به
قیام امام حسین علیه السالم خواهند بود که حادثه کربال با توجه به کلیات و
جزئیات آن حاوی کاملترین وجه عقالنیت و دارنده جامعترین ساحت عشق و
عرفان است  .حماسه ،عشق ،جهاد و عرفان در قیام کامل و تمام عیار انسانی
کامل و مکمل به تجلی نشسته است  .واقعا این چه نگاهی است که هماره به
تفکیک و چالش عقل و عشق گرایش دارد و به انفصال و انقطاع بین دفتر عقل و
آیت عشق می اندیشد در حالی که به تعبیر استاد شهید مطهری هم عقل و هم
عشق ،هم برهان و هم عرفان دارای ارزش معرفتی و ادرا کی اند ( )12و «تنها از
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نظر عرفا راه دل و سیر و سلوک بر راه برهان و استدالل ترجیح دارد و از ساحتی
باالتر و واالتر برخوردار است )13(».و استاد مطهری خود سخن از ترجیح هر یک
بر دیگری را بیهوده و آنها را مکمل همدیگر می داند ( )14و استاد عالمه جوادی
آملی هر دو هدایتهای فکری و طریق برهانی و هدایت شهودی و راه عرفانی را
الزم ،ضروری و کمال مطلوب دانسته و فکر بدون ذکر و فهم بدون مشاهده را
به منزله شبح شناسی می داند نه مشاهده واقع  )15( .و شیخ محمود شبستری
نیز معرفت از عالم جان و فیض از مسیر جذبه یا از طریق عکس برهان و قیاس و
استدالل هر دو را «نوری » قلمداد می نماید که به «ایمان یقینی » میانجامد .
و گر نوری رسد از عالم جان
ز فیض جذبه ،یا از عکس برهان
دلش با نور حق همراز گردد
و از آن راهی که آمد باز گردد
ز جذبه یا ز برهان یقینی
رهی یابد به ایمان یقینی
و استاد عالمه حسن زاده آملی آورده اند« :قرآن و عرفان و برهان از هم
()17
جدایی ندارد ».
و این که امثال حافظ می سرایند:
()16

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست
عاقالن نقطه پرگار وجودند همه
عشق داند که در این دایره سرگردانند

()18

()19

حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است
کسی آن آستان بوسد که سر در آستین دارد
و  . . .دال بر دعوت از عقل به عشق ،برهان و عرفان است نه انکار راه عقل ،و
وجود تضاد بین دل و دماغ  .و یا وقتی موالنا می سراید که:
()20

پای استداللیان چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
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در حقیقت به «عقل فلسفی » و «عقل جزوی » می تازند نه عقل
سلیم و فطری و یا حتی عقلی که تکامل یافته و تعالی پذیر تا مرحله عقل
شهودی است و در واقع سیر از عقل مفهومی به عقل شهودی را خواهان
هستند ،چنانچه حضرت امام رحمه اهلل نیز در جایی می سرایند:
این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است
در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی

()22

()23

ولی در فرازی دیگر آورده اند «آن که دیوانه خال تو نشد عاقل نیست ».
که به همان میزان برتری عشق بر عقل و دعوت از حریم عقالنی محض به حریم
عرفانی و عشق ناب است و به تعبیر یکی از فیلسوفان معاصر:
«بسیاری از عرفا در طریق سیر و سلوک خود از بصیرت قلبی سخن گفته و گاهی
نیز کلمه عشق و ذوق را به کار برده اند ،منظور این بزرگان از به کار بردن این گونه
عناوین نوعی معرفت بی واسطه است که به تجربه های حسی و شهودی شبیه تر
()24
است از آنچه معرفت عقلی و استداللی خوانده می شود . ». . .
و آنگاه به طرح نکته ای زیبا پرداخته که ضمن بیان رابطه عقل و عشق ،تاثیر
نور عشق در شدت یافتن نور عقل را اشارتی ظریف می نماید ( )25و مینویسد:
«به عبارت دیگر می توان گفت میان عقل و عشق ا گر چه در آغاز امر ،نوعی
اختالف و تقابل دیده می شود ولی در پایان کار و نهایت امر ،این اختالف و
تقابل از میان برداشته می شود و این دو امر اساسی با یکدیگر هماهنگ می
()26
شوند ». . .
و یا نوشته اند:
«عشق جذبه ای است که در عقل پیدا می شود و به شتاب آن در راه وصول
()27
به مقصد می افزاید ».
«عشق حقیقی شعله ای است که جز معشوق خود همه چیز را می سوزاند
 .عقل خالص خالی از شوائب اوهام نیز همواره انسان را به سوی حق تبارک و
()28
تعالی رهنمون می گردد ».
حال با عنایت به این که از نظر «معرفت شناختی » بین عقل و عشق تعارض
و تضاد نیست بلکه توافق و تعاضد دارند و هر دو بالهای پرواز انسان به سوی
حقیقت کمال و کمال حقیقی به شمار می روند لکن مراتب وجودی و حوزه
عمل هر کدام را باید به قت شناخت تا اشتباهی در تصور و تصدیق معانی
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و مراتب و کارکرد هر کدام حادث و واقع نگردد; یعنی از نظر عملیاتی و کارکردی
مراقبت تام و تمام را داشت  .آیا می توان تصور کرد قیام امام حسین علیه السالم
الیه های عقالنی را در ضمن ساحتهای عاشقانه اش نداشته باشد و تفسیر
خردپذیرانه را با تاویل عشق گرایانه تحمل نماید؟ آیا قابل ادرا ک است که با
پیش فرض تضاد بین عقل و عشق بر سبیل انفصال اعتقاد یابیم که نهضت
امام حسین علیه السالم یا عاقالنه است یا عاشقانه؟ و پذیرش هر کدام ،جای
را بر پذیرش دیگری تنگ و ناممکن و محال جلوه دهد؟ به راستی چگونه قابل
تصور است که قیامی هدفدار ،مبتنی بر بصیرت تام و تمام ،که همه زمینه ها و
علل و شرایط الزم و کافی فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی را دارا باشد ،بر بنیادهای
عقالنیت الهی و خردپذیری انسانی از یک طرف و عاطفه و عشق و احساس و
اشراق از طرف دیگر قرار نگرفته باشد؟ از این روست که نباید در معرفت عقل
صرف ،خویش را زندانی کرد و نه در معرفت شهودی و عرفانی محض گرفتار آمد
تا از جلوه شناسی ها و وجوه و الیه های دیگر نهضت امام حسین علیه السالم
باز ماند  .به همین دلیل است که استاد شهید مطهری می فرمایند:
«نهضت امام حسین علیه السالم یک نهضت چند مقصودی و چند جانبه
و چند بعدی است و علت این که تفاسیر و تعابیر مختلفی در مورد این نهضت
()29
شده است محاذی بودن عناصر دخیل در آن است ». . .
()30
و در فرازی دیگر آن را یک پدیده اجتماعی «چند ماهیتی » می داند و
آنگاه سه عنصر و ماهیت برای آن بر می شمارد:
الف) عنصر تدافعی (.عنصر عدم بیعت با یزید که امام حسین علیه السالم
مدافع است) .
ب) عنصر تعاونی  .عنصر تقاضای بیعت و دعوت مردم کوفه که امام حسین
علیه السالم متعاون است) .
ج) عنصر تهاجمی (.عنصر امر به معروف و نهی از منکر که امام حسین علیه
السالم مهاجم است)  .و عنصر تهاجمی را علت اصلی نهضت امام بر می شمارد
که در اثر یک تحلیل تاریخی و فلسفی به آن رسیده اند و ا گر چه «تقدم زمانی »
را به عدم بیعت با یزید می دهد لکن «تقدم ذاتی » را به عنصر امر به معروف و
()31
نهی از منکر مرتبط می سازد .
استاد شهید در موضعی دیگر می فرمایند:
«وقتی بخواهیم به جامعیت اسالم نظر بیفکنیم باید نگاهی هم به نهضت
حسینی بکنیم  .می بینیم امام حسین علیه السالم کلیات اسالم را در کربال
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به مرحله عمل آورده و مجسم کرده است ،ولی تجسم زنده و جاندار
حقیقی و واقعی نه تجسم بی روح  .انسان وقتی در حادثه کربال تامل می
کند ،اموری را می بیند که دچار حیرت می شود و می گوید اینها نمی تواند
تصادفی باشد و سر این که ائمه اطهارعلیهم السالم این همه به زنده نگه
داشتن و احیای این خاطره توصیه و تا کید کرده و نگذاشته اند حادثه کربال
()32
فراموش شود ،این است که این حادثه یک اسالم مجسم است ».
پس با دو نگاه عقالنی و عاشقانه باید به این قیام توجه جدی نمود که به
تعبیر مولوی:
عقل گردی عقل را دانی کمال
()33
عشق گردی عشق را دانی جمال
و به تعبیر استاد محمد رضا حکیمی:
«و عاشورا حضور مجدد آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی
علیهم السالم است در قله فریادگری و هدایت  ; . . .یعنی نقطه اتصال همه
()34
حرکتهای الهی و انقالبهای خدایی به صورت تجسم دوباره ».
به هر حال در نهضت امام حسین علیه السالم تلفیق عقل ،عشق ،خرد،
محبت ،ادرا ک ،اشراق ،دماغ و دل را به خوبی می توان یافت و با تاملی دوباره
در آغاز و انجام آن قیام ،رگه های متعدد و نمونه های متکثر بر اثبات این مدعا
وجود دارد که باید به بازخوانی ،بازنگری و بازشناسی همه جانبه این قیام
خونین پرداخت تا از دام یک سو نگری و زندان افراط و تفریط رهایید  .به تعبیر
یکی از روشنفکران دینی معاصر ،می توان سه نوع تحلیل از قیام جاودانه کربال
داشت تحلیل مصلحت اندیشانه (عامیانه) ،تحلیل معرفت اندیشانه (عالمانه)،
تحلیل تجربه اندیشانه (عارفانه) ( )35که جدای از برخی تحلیلها در نوع خود
روشهای نوین در تحلیل آن قیام است و آنگاه به تفسیر واقعه عاشورا از دیدگاه
موالنا می پردازد که آزادگی و ذلت ناپذیری و شورش و قیام با هم عجین شده
اند; یعنی قیام علیه ظلم همگانی و جور اجتماعی برای آزادی و عدالت صورت
پذیرفت« ،شوریدگی ای که هم عنصری عقالنی دارد و هم عنصری عاشقانه ،در
آن هم سیاست درج است هم شهادت ،هم عاشقی هم عاقلی  )36( ».ا گر چه
نویسنده در تفسیر واقعه کربال بر مشرب موالنا ،وقتی نظر عاشقانه را در دیدن
واقعه کربال به کار می گیرد ،قدری «محدود نگری » داشته و جنبه های سلبی و
ایجابی نهضت را توامان نمی نگرد و می گوید:
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«لذا وقتی که به حادثه کربال هم نگاه می کند آن را یک حادثه عاشقانه زیبای
دلربای ایثارگرانه می بیند و مست آن می شود; یعنی به جای آن که دست
قساوت ستمگران را ببیند و ماالمال از نفرت شود ،روح عاشق ایثارگر پرگذشت
امام حسین علیه السالم را می بیند و ماالمال از محبت و سرشار از بهجت می
()37
شود ».
در حالی که با دیده عقل باید زشتیهای حادثه کربال ،چراییها ،چگونگی های
پرفراز و فرود ،تلخ و شیرین و نوش و نیش آن را نیز دید و با دیده عشق جنبه
های مقدس ،زیباییهای روحی ،ایثار ،شهادت و لقاجوییهای آن را مشاهده
کرد که دید کامل عاشقانه و عارفانه همچنان که زیبایی می بیند ،غافل از
نفرت ،تبری جویی از ظلم ،استبداد ،فسق و تبهکاریهای حا کم فاسد ،فاجر و
ظالم نیز نمی شود  .در اینجا الزم است به اشعاری از عالمه طباطبایی رحمه اهلل
که در استقبال از شعر حافظ پیرامون نهضت ابا عبد اهلل الحسین علیه السالم
سروده اند توجه نماییم که چگونه عرفان ،برهان ،عشق ،عقل ،ظاهر ،باطن،
غیب و شهادت حادثه کربال در هم سرشته و تفسیر شده اند و احساس پا ک،
ادرا ک زالل و اشراق ناب در هم تنیده اند:
گفت آن شاه شهیدان که بال شد سویم
با همین قافله ام راه فنا می پویم
دست همت ز سراب دو جهان می شویم
شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم
که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم
گفت هر چند عطش کنده بن و بنیادم
زیر شمشیر و در دام بال افتادم
هدف تیرم و چون فاخته پر بگشادم
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
من به میدان بال روز ازل بودم طاق
کشته یارم و با هستی او بسته وثاق
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من دل رفته کجا و ،کجا دشت عراق
طایر گلشن قدسم ،چه دلم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم
لوحه سینه من گر شکند سم ستور
ور سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور
با ک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور
سایه طوبی و غلمان و قصور و قد حور
به هوای سر کوی تو برفت از یادم
تا در این بزم بتابید بر طلعت یار
من خورم خون دل و یار کند تیر نثار
پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم؟ حرف دگر یاد نداد استادم
تشنه وصل وی ام آتش دل کارم ساخت
شربت مرگ همی خواهم و جانم بگداخت
از چه از کوی توام دست قضا دور انداخت؟ !
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت
یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟!

()38

نمونه هایی از وقایع کربال
در اثبات همگرایی عقل و عشق
اینک به ادله و نمونه هایی از همگرایی عقل و عشق در حادثه کربال اشاراتی
خواهیم داشت که با نفی عقل جزوی ،معاشی و حسابگر ،پذیرش عقل
سلیم ،وحیانی و شکوفا شده ،و طرد عرفان انزوا گرا و عزلت آور ،پذیرش عرفان
حماسی ،جهادی ،زنده ،سوزنده و پاینده معلوم می گردد که باید تفسیر
خویش را از عقل ،عاقل ،عشق ،عاشق ،عرفان و عارف بازسازی و مورد

157

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

تجدید نظر قرار دهیم  .چه این که در اسالم ناب عرفان ،حماسه ،عشق،
جهاد ،عقل ،شورش علیه فساد ،عقالنیت و مبارزه برای حریت و عدالت با هم
در تعارض و تضاد نیستند و در فرهنگ ناب نبوی و علوی و حسینی نه درون
گرایی صرف (خردورزی بدون دغدغه دین و ارزشهای دینی و عشق گروی
و مهرورزی بدون عدالت خواهی و عدالت گستری) و نه برون گرایی محض
(استدالل محوری بدون عشق و عاطفه و قیاس زدگی بدون معرفت سلوکی
و شهودی) وجود ندارد ،که «عرفان مثبت » ( )39عرفانی سرخ و حماسی نیز
هست چه این که عرفان در نظرگاه مرحوم عالمه جعفری رحمه اهلل عبارت
است از:
«گسترش و اشراف نورانی «من انسانی » بر جهان هستی به جهت قرار گرفتن
()40
«من » در جاذبه کمال مطلق که به لقاء اهلل منتهی می گردد ». . .
و به تعبیر استاد عالمه جوادی آملی:
«عرفانی که در این مباحث مطرح است معنای قرآنی و روایی آن مراد است
نه خصوص معنای اصطالحی امروزی آن  .به عبارت دیگر معنای اصطالحی
می تواند بخشی از معنای قرآنی و روایی باشد  . . .به همین ترتیب عرفان
اصطالحی عبارت است از آن معرفت قلبی که از طریق کشف و شهود حاصل
می شود و به دو قسم نظری و عملی تقسیم می گردد ،در حالی که غرض از
عرفان مورد نظر در این بحثها همان است که در بیان امیر عارفان علی علیه
السالم آمده است :العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها
و یوبقها  )41( . . .عارف کسی است که حقیقت خودش را بشناسد و آن را آزاد
کند و از هر چه که او را از حق دور می کند و هال ک می گرداند تنزیه و تطهیر
()42
نماید ».
پس عرفان خدامحور از خلق و جامعه و عرفانی که درد خدا دارد از درد خلق
داشتن منفک نیست و در آن هم سیر از خلق به سوی خالق و هم سیر از خالق
به سوی خلق برای هدایت ،ارشاد و تعالی بخشی خلق برای رضای خالق
هست ،عرفانی است جامع و کامل  .به همین دلیل ،امام حسین علیه السالم
کسی است که توانست
«مضمون بلند دعای عرفه را که اوج عرفان در آن موج می زند در کنار حادثه
خونبار کربال جمع کند  .حادثه ای که سرشار از پایمردی ،حماسه ،ایثار،
نثار ،رهبری ،سیاست ،مردانگی ،جوانمردی ،و مملو از ایستادگی ،مقاومت،
مبارزه ،استقامت در راه پیمان ،وفاداری و مشحون از اخالق انسانی ،آداب
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معاشرت ،امور اجتماعی ،تربیت اسالمی ،سازندگی معنوی و عرفان
()43
است ».

نمونه اول:
امام حسین علیه السالم از مصادیق بارز و اتم و اجمل «انسان کامل » است
و انسان کامل ،در جمیع جهات و حیثیات کامل است  .و چنان که پیامبر
ا کرم فرمود« :اوتیت جوامع الکلم » قیام و حرکت امام حسین علیه السالم نیز
جامع االبعاد است  .چه این که معلول ،جلوه علتش به زبان فلسفی است و
آنچه ظاهر شده است تجلی ظاهر کننده اش می باشد و قیام امام حسین علیه
السالم جلوه ای و معلولی از وجود نازنین و نورانی اش می باشد  .از این رو،
دارای الیه ها و جنبه های مختلف است  .هم جنبه عاطفی ،هم جنبه عقالنی،
هم جنبه عرفانی و عاشقانه دارد و به همه این ابعاد تفسیرپذیر و تاویل بردار
است  .و جمیع مراتب تکاملی عقل نظری از عقل هیوالیی ،بالملکه ،بالفعل
و بالمستفاد و عقل عملی از محو ،طمس و محق را داراست که حضرت امام
خمینی رحمه اهلل در دروس فلسفه اش ( )44به آن اشاره نموده اند و به مقام
انسان کامل و پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه وآله از این زاویه نیز نگریسته اند .
انسان کامل همه مراتب و مقامات و احوال عرفانی را در عرفان علمی و عینی
داراست ،در انسان کامل ،افعال ،احوال و صادراتش همه مراتب وجودی انسان
و ساحتهای انسانی اعم از جسمانی ،عقالنی ،نفسانی ،قالبی ،عقلی و قلبی را
متجلی می سازد و در قیام امام حسین علیه السالم (پس از بررسی تاریخ زندگی
امام حسین علیه السالم و سیره علمی و عملی اش) دو چهره گونا گون را از آن
حضرت می توان شناخت و نشان داد:
« - 1چهره ای که به هیچ وجه حاضر به تسلیم ،خضوع و رضا در برابر هیچ
ظالمی نیست  - 2 .چهره ای که گویا جز انعطاف و مناجات چیز دیگری ندارد و
دعای عرفه را  -که سراسر عرفان ،عشق ،شعف و اظهار تذلل در پیشگاه خداوند
()45
است  -انشا می کند ».

نمونه دوم:
امام حسین علیه السالم در عین حال که نصیحتهای مشفقانه و دلسوزانه
عبد اهلل بن جعفر شوهر حضرت زینب علیها السالم و برادرش محمد بن
حنفیه و دیگران که بر محور عقل مصلحت اندیش و زمان شناسی
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حسابگرانه بود را می شنود ( )46لکن این نصیحتها را نمی پذیرد و از عقل
شهودی ،عرفان و عشق سخن به میان می آورد و در حرکتش از مدینه به
سوی مکه از «ان شاء ان یرا ک قتیال  )47( ».و از مقوله شهادت و جهاد خونین
سخن به میان می آورد و می فرماید:
«فمن کان باذال فینا مهجته موطنا علی لقاء اهلل نفسه فیرحل معنا فانی راحل
()48
مصبحا ان شاء اهلل ».
و در سفر از مکه به سوی کوفه و کربال نیز ندای استرجاع «انا هلل و انا الیه راجعون
» ( )49سرداده تا ضمن داشتن درک جامع از اوضاع و احوال و شرایط زمانه که با
«اال ترون ان الحق ال یعمل به و ان الباطل الیتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء
اهلل محقا  )50( ».و با درد کامل از « . . .فان السنة قد امیتت و البدعة قد احییت
 ».این سخن را می گوید تا به انحراف فکری ،انحطاط اخالقی ،خبط ،خطاها،
لغزشهای اجتماعی و غفلت از عنصر احیا گر دین و ارزشهای اسالمی; یعنی امر
به معروف و نهی از منکر ،اشاره نماید و نهضتش را نهضتی اصالحی و خود را
«مصلح » بداند و بنامد چنانچه در وصیت نامه ای که به برادرش محمد بن
()51
حنفیه داده مرقوم داشته اند« :انما خرجت لطلب االصالح فی امة جدی ».
از این رو ،هجرت اصغر ،اوسط و ا کبر و جهاد اصغر ،اوسط و ا کبر را در اوج عرفان
نظری و عملی به تفسیر کشاند و از صبر ،توکل ،تفویض ،تسلیم ،رضا ،محبت،
شوق ،فنا و بقا به «زبان عملی » تصویری روشن و جامع ارائه نماید و در عین
حال که در شب عاشورا از:
()52
«فهو یعلم انی کنت قد احب الصالة له و تالوة کتابه و کثرة الدعاء و االستغفار».
یعنی :عشق به نماز ،تالوت قرآن ،نیایش و استغفار حرف زده اند  .از «لو لم یکن
فی الدنیا ملجا و الماوی لما بایعت یزید بن معاویه  ; )53( ».یعنی ا گر در تمام
روی زمین جای امنی برای من نباشد ،من با یزید بیعت نمی کنم نیز سخن به
میان آورده است .

نمونه سوم:
در حادثه کربال حداقل دو جنبه روشن وجود دارد:
الف) جنبه توحیدی و عرفانی که در همه فراز و نشیبها ،اوج و موجها ،مصائب
و متاعب چه از سوی امام حسین علیه السالم و چه از سوی اهل بیتش یا
اصحابش متجلی بود به خصوص که امام حسین علیه السالم در اولین خطبه
هایش فرمود« :رضی اهلل و اهلل رضانا اهل البیت علیهم السالم  )54( ».که به
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تعبیر استاد مطهری رحمه اهلل «جنبه پا کباختگی در راه خدا و ماسوای خدا را
هیچ انگاشتن » ( )55است یا این که امام حسین علیه السالم در لحظه شهادت
فرمود:
()56
«رضا بقضائک و تسلیما المرک المعبود سوا ک یا غیاث المستغیثین ».
که توحید علمی و عملی را به نمایش می گذارد و تایید و تا کیدی بر آیات
نورانی سوره فجر؛ یعنی
«یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی
فادخلی جنتی » ( )57می باشد .
ب) جنبه حماسی و پرخاشگری در مقابل دستگاه جبار حا کم که امام با
درک شرایط فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی عصر خویش به خوبی دریافته بود
که جامعه اسالمی چگونه به تدریج استحاله شد و به سوی مرگ تدریجی
دین ،ارزشهای دینی و اسالمی حرکت می کند و باید برای احیای اسالم اصیل
و اصالح جامعه نبوی قیامی خونین و حماسه ای جاودانه را خلق کرد; یعنی
بر اساس عقل و درایت و در عین حال عشق و عرفان این نهضت را آفرید که
حماسه سازانه فرمود:
()58
«ال و اهلل ال اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و ال افر فرار العبید ».
یعنی :من هرگز دست ذلت به شما نمی دهم و مانند بردگان فرار نمی کنم محال
است «هیهات من الذله  )59( ».یا فرمود« :الموت اولی من رکوب العار  )60( ».و . . .

نمونه چهارم:
در نهضت امام حسین علیه السالم از ابتدا تا انتها انسانهایی بودند که به تدریج
از کاروان حسینی جدا شدند و کسانی نیز بودند که سپس ملحق شدند ،این
خود مظهر تقابل عقل جزوی ،معاشی و حسابگر خارج شدگان و عقل کلی،
الهی ،شکوفا شده و عشق خدایی به درون راه یافتگان است  .و یا در قیام کربال
چهار عنصر آ گاهی ،آزادی ،انتخابگری و مسؤولیت پذیری به نمایش گذاشته
شد که چگونه مثال فردی مثل حر بن یزید ریاحی میان دو بی نهایت خیر و
شر ،رحمان و شیطان و نور و ظلمت ،با تدبیر و عقل سلیم و توفیق و فیض
و فضل الهی و عشق پنهان وجودی اش بی نهایت خیر ،رحمانیت و نور را
برگزید و سعید و شهید شد و از حوزه والیت شیطانی به حوزه والیت رحمانی
راه یافت  .از طرف دیگر چگونه عمر بن سعد میان دو بی نهایت ،بی نهایت
شر ،ظلمت و شیطنت را برگزید و شقی و ملعون گشت و از سوی دیگر با
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یک نگاه اجمالی به زندگی و شخصیت اصحاب و یاران امام حسین علیه السالم
در می یابیم (به زبان عرفانی) که عده ای مصداق سالکان مجذوب و عده ای
مصداق مجذوبان سالک شدند و مقامات از سلوک تا شهود را طی نموده اند و
با آزادگی درس آزادی دادند و آزادی را معلول آزاد شده در پرتو معرفت به نفس،
تهذیب نفس و توحید علمی و عینی تفسیر نمودند و تحت شعاعهای ملکوتی
و جذبات جبروتی ولی اهلل مطلق و خلیفه خدا قرار گرفتند و عقل را با ره توشه
ای از می به شهر هستی اش روانه کردند و با کشتی می ،کرانه های ناپیدای
سلوک ،معرفت ،محبت و عبودیت را طریقت نمودند  .یا اصحاب «یقظه » ;
یعنی بیداری ،بینایی و پایداری چون زهیر بن قین ،که «قیام هلل » کردند و
والیی شدند در قیام کربال بودند که عقل ،درایت ،درابت ،عشق و والیت را به
هم سرشتند و اصحاب غفلت مثل «عبید اهلل جعفی » هم بودند که علی رغم
درخواست و حضور امام معصوم علیه السالم و حجت بالغه الهی ،خود را بی
طرف قلمداد کردند و از قافله عشق و لقا و کاروان عقل و وفا باز مانند  .پس
حرکت امام حسین علیه السالم بسیار منطقی ،حساب شده ،با تا کتیکهای
متنوع و استراتژی مشخص و غایت و فرجام معین و مبین انجام شد تا مسیر
تاریخ اسالم را که از جنگ حق با باطل در عصر تنزیل شروع شد و سپس با
انحراف و تحریف حقایق به جنگ حق با حق نمایان در عصر تاویل تبدیل شد
و نفاق نقابدار اموی به مهجوریت اسالم علوی انجامید ،به جنگ حق و باطل و
اسالم و کفر تبدیل نماید تا چهره باطنی امویان را نمایان و نقابها را بردارد و نفاق
را به محاق بکشاند و با تحلیل جامع از تاریخ قبل از عاشورا (نیم قرن از سال 11
ه  .ق  .تا  61ه  .ق) تاریخ بعد از عاشورا را رقم زند و اسالم ناب را بیمه و زنده و
پاینده نماید  .پس هم طرح بازسازی فکری و هم نوسازی معنوی را در جامعه
اسالمی درافکند که قیام کربال با مؤلفه هایی چون ،عبودیت محوری ،تکلیف
گرایی ،والیت پذیری ،روحیه خلوص ،صداقت ،جهاد و ایثار ،عزت طلبی،
شهادت خواهی ،کرامت جویی ،عدالت خواهی ،حقیقت مداری ،توحیدگروی،
اصول گرایی ،حریت خواهی و  . . .داستان تضاد بین عقل و عشق را پایان داد و
فرجام عقل لطیف و عشق عفیف را به وحدت کشاند .

نمونه پنجم:
استاد آیت اهلل جوادی آملی پس از طرح جمع بین دو فضیلت واالی عرفان
و حماسه در سایه «کمال توحید» به دو نوع تعالیم اهل بیت اشاره می
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نماید - 1 :تعلیماتی که تحصیل آن برای غیر معصوم ممکن نیست .
 - 2تعلیماتی که از کلیت برخوردار بوده و عمل بدان مخصوص معصومین
علیهم السالم نیست بلکه میسور شا گردان و پیروان آنان نیز هست  )61( .و به
بیان این نکته ظریف پرداختند که «هر یک از حماسه و عرفان از فضایل مقول
به تشکیک و دارای مراتب هستند  )62( ».و آنگاه به تبیین عارفان حماسه ساز و
حماسه سازان عارف پرداخته که عرفان علمی ،عملی ،جهاد اصغر ،اوسط و ا کبر
را تبیین نموده اند و امیر عارفان علی علیه السالم و سید مظلومان و پیشاهنگ
آزادگان امام حسین علیه السالم را شاهد آورده اند ( )63و سپس از مظاهر عرفان;
یعنی عشق دادار ،نماز ،ایثار و نثار ،توکل ،محضر الهی ،صبر ،تسلیم و جلوه
های حماسی عاشورا از حماسه خود امام حسین علیه السالم ،حماسه های
اصحاب امام از حماسه قمر بنی هاشم عباس بن علی علیه السالم ،حضرت
علی ا کبرعلیه السالم ،عباس بن شبیب شا کری ،غالم ترکی ،جون غالم ابوذر،
انس کاملی و  . . .نیز سخنان مبسوط و مستوفایی را مطرح کرده که حماسه
()64
عقل و عشق و عرفان را روشن می نماید .
حال ا گر نیم نگاهی به شعارهای امام حسین علیه السالم و نامه های حضرت
به سران کوفه و  . . .خطبه های امام در روز عاشورا ،مالقاتهایی که امام با سران
قبایل در مکه و موسم حج انجام دادند ،متن وصیت نامه الهی  -سیاسی امام
حسین علیه السالم ،گفتگوهایی که امام با بزرگانی از بنی هاشم و اصحاب و
یارانش تا برخی افراد از دوستان و غیر آن در بین راهها داشته اند بیافکنیم به
خوبی درمی یابیم که نهضت حسینی از پشتوانه عقالنی و تحلیل بسیار زیرکانه
و هشیارانه از شرایط زمان ،اوضاع و احوال جامعه اسالمی پس از پنجاه سال و
شناخت شگردها و توطئه های امویان به خصوص یزید در اسالم ستیزی جهت
اسالم زدایی برخوردار بود و نهضت کامال طبیعی به شمار می آمد و بازخورد و
عکس العملی مناسب و پیش بینی شونده از سوی امام حسین علیه السالم
علیه دستگاه یزید بود و این همه ،مظاهری برای حضور ،ظهور عقل ،عقالنیت،
معرفت سیاسی و اجتماعی می نماید که امام چگونه با تحلیل درست سیاسی
و جامعه شناسی خاص و شناخت نسل جدید در میان امت اسالم و غفلت،
انفعال ،دنیاطلبی ،جهالت و جمادت و مصلحت اندیشی های نابجای خواص
جامعه توانستند یک شورش و قیام همه جانبه را ساماندهی نمایند و طومار
خفت بلکه سلطنت امویان را درهم پیچد و عاشورا و کربال سرچشمه بسیاری از
نهضتهای الهی و عدالت خواهانه و آزادی طلبانه گردد و الهام بخش اسالم
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حماسه ساز و فرهنگ تقدس ،برهان ،تعهد و مسؤولیت پذیری تا مرز جهاد،
حماسه ،ایثار و نثار و شهادت گردد و «تربیت اسالمی » را با «عدالت اسالمی »
به هم گره بزند و قیامی را با دو چهره «عصر عاشورا» و پس از «عصر عاشورا» و
با حضور انسان کامل ،حجت الهی و شا گرد شایسته مکتب انسان کامل رقم
بزند و نقش مرد و زن به عنوان انسانهای اسالم گرا و مسؤولیت پذیر را منطقی
و درست ترسیم نماید و خط بطالن بر توجیه گرایی در پذیرش منکرات ،ضد
ارزشها ،انحرافهای فکری و انحطاطهای اخالقی بکشد و قیام کربال را آیینه
غیرت حسینی و معرفت ناب توحیدی و عرفان جامع و کامل قرار دهد و معیار
و میزانی برای شناخت و سنجش عرفان ناب از عرفانهای مشوب به گرایشهای
انحرافی ،انزوا گرایی ،عزلت پیشگی و حماسه ستیزی نصب نماید که «انسان
کامل » قربانی «اسالم کامل » شده است تا هرگز حقیقت فدای مصلحت نشود و
کرامت انسان ،حریت آدمی و عدالت اجتماعی به فراموشی نگراید و این نهضت
خلق شده ،درسها و عبرتهایش را به طور زنده ،پویا و کارآمد در همه اعصار و
امصار تلقین نماید و «اسالم والیت » را جانشین «اسالم خالفت » یا «اسالم
عترت » را جایگزین «اسالم سلطنت » و «اسالم سنت » را بدل «اسالم بدعت »
نماید که به تعبیر استاد عالمه محمد تقی جعفری رحمه اهلل:
«جای بسی تاسف است که عرفان مخصوصا موقعی که اصطالح تصوف به
آن پوشیده می شود ،تنها برای برکنار ساختن فرد از جامعه استخدام می شود .
گویی فرد موقعی به مقام واالی عرفان نایل می گردد که از دیگر انسانها قهر کرده
و به تنهایی عازم کوی ربوبی گشته باشد  )65( ». . .یا فرمود «ادعای عرفان با بی
اعتنایی به انسانها ،مساوی ادعای عرفان با بی اعتنایی به خداوند ذوالجالل
()66
است ».
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نتیجهگیرى و جمع بندى
ا گر چه تحلیل تاریخی و مستند وقایع عاشورا و نهضت کربال بسیار شیرین،
دلنشین ،درس آموز و معرفت بخش می باشد و در عین حال دشوار و نیازمند
فرصت مفصل ،لکن با برخی نمونه ها که به صورت پیدا ،پنهان ،مستقیم و غیر
مستقیم ذکر شد زمینه برای فهم و شهود بهتر ،بیشتر و دوباره نگری در نهضت
کربال فراهم کرد و مشخص شد که قیام حسینی ،قیامی کامل و جامع االبعاد است
و قرائتها و تفسیرهای مختلفی را برمی تابد و البته اصول و مکانیسم مشخص و
معیارهای روشنی برای تفسیر خویش دارد که در متن کلمات نورانی امام حسین
علیه السالم از مدینه تا کربال و جغرافیای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی نهضتش
نهفته است و یک بصیرت و شرح صدر ویژه ای را مطالبه می نماید به هر حال
عرفان کربالیی و عقل عاشورایی در یک نقطه به هم رسیده اند و آن واقعه کربال و
قیام ابا عبد اهلل علیه السالم بوده است که درد خدا و خلق ،عرفان نظری و عملی،
توحید علمی و عینی ،برهان و عرفان ،حماسه و عشق ،فکر و ذکر ،فهم و شهود،
وفا و لقا ،والیت و محبت ،عبودیت و توحید درهم تنیده اند و واقعا از سر عرفان و
عشق باید سرود که:
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این والیت

()67

که والیت الهی ،محبت الهی ،غیرت الهی در «خون خدا» متجلی شد و
اشراق ،شهود ،فنا ،بقا و ادب مع اهلل با لقای الهی و ربوبی عجین هم شده اند
تا راز جاودانگی و ماندگاری قیام کربال و واقعه عاشورا را رقم بزنند و سر «کل یوم
عاشورا ،کل ارض کربال و کل شهر محرم  ».را افشا نمایند و پرده از رازهای نهفته
تعلق هستی و حیات به امام حسین علیه السالم را بردارند و اسرار نهفته در والیت
ساری ،جاری ،کلیه و مطلقه حسین را آشکار سازد که در جواب «ولید بن عقبه
» حا کم مدینه وقتی از امام حسین علیه السالم درخواست بیعت با یزید را کرد
فرمود:
«ایها االمیر نحن اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئکه و مهبط
()68
الرمه ،بنا فتح اهلل و بنا یختم ». . .
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به هر حال هر کدام از عقل و عشق در مسیر و بستر خویش معارف ،حقایق و
لوازمی دارند که ا گر در جای خویش به کار گرفته شوند و در پرتو «وحی الهی »
شکوفا شوند و فعلیت یابند نه تنها از «وا گرایی » به «همگرایی » تن می دهند
بلکه پر و بال پرواز و صعود انسان به اوج قله کمال خواهند شد چنان که عقل و
عشق در وجود نورانی امام حسین علیه السالم تجلی یافت و در قیام جاودانه اش
کارآمدی و پویایی اش را برمال ساخت و خردگرایی و مهرورزی هر دو با ساحتها و
مراتبش در وقایع مختلف قیام حسینی از مدینه تا کربال و از کربال تا شام و از شام
تا مدینه در یک حرکت دایره ای یا استداره ای با نقطه مرکزی «والیت » به ظهور و
ثمر نشست و معنای «حسین منی و انا من حسین » را واقعیت بخشید.

پی نوشت
دکتری عرفان ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد کرج ،مدیر گروه اخالق و عرفان پژوهشگاه
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 )3شهید مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،انتشارات صدرا ،چاپ دوم ،تیرماه  ،1378ج  ،16ص 318
و . 639
 )4عالمه طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،3صص . 19 - 20
 )5شهید مرتضی مطهری ،پیشین ،پاورقی صص  386 ،383و . 639
 )6همان ،صص  581 - 607و صص . 63 - 131
 )7همان ،صص  637 - 656و ج  ،17صص  138و . 671 - 673
 )8کتابهایی چون «شهید جاوید» و نقد آن بوسیله «شهید آ گاه » و بحثهای شهید مطهری در نقد
«شهید جاوید» و  . . .از جمله آنها خواهد بود .
 )9عبد الکریم سروش ،روزنامه نشاط ،78/2/12 ،ص . 6
 )10فاطمه گوارایی ،هفته نامه پیام هاجر ،79/1/23 ،شماره  ،311ص . 2
 )11عبد الکریم سروش ،روزنامه صبح امروز ،78/2/18 ،ص . 6
 )12شهید مرتضی مطهری ،آشنایی با قرآن ،انتشارات صدرا ،چاپ اول ،ج  ،1ص . 24
 )13شهید مرتضی مطهری ،پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم ،ج  ،5صص  10و  ;54انسان کامل،
صص . 149 - 154
 )14همان .
 )15عبداهلل جوادی آملی ،هدایت در قرآن ،مرکز نشر فرهنگی رجا ،ص . 125
 )16شیخ محمود شبستری ،گلشن راز ،نشر اشراقیه ،چاپ اول ،پاییز  ،1368صص . 29 - 31
 )17ر  .ک :عالمه حسن زاده آملی ،قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند ،ص . 81
 )18دیوان حافظ ،پیشین ،ص . 100
 )19همان ،ص . 197
 )20همان ،ص . 125
 )21مولوی ،مثنوی معنوی .
 )22امام خمینی رحمه اهلل ،دیوان اشعار .
 )23همان .
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 )24غالمحسین ابراهیمی دینانی ،دفتر عقل ،آیت عشق ،انتشارات طرح نو ،چاپ اول،
 ،1380ج  ،1ص . 12
 )25همان ،ص . 18
 )26همان ،ص . 19
 )27همان ،ج  ،2ص . 19
 )28همان ،ص . 21
 )29شهید مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،پیشین ،ج  ،17ص . 318
 )30همان ،ص . 140
 )31همان ،صص . 140 - 148
 )32همان ،ص . 382
 )33مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر ششم .
 )34محمد رضا حکیمی ،قیام جاودانه ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول ،1373 ،ص . 19
 )35عبد الکریم سروش ،قمار عاشقانه ،نشر مؤسسه فرهنگی صراط ،چاپ اول ،فروردین ،1379
صص . 152 - 154
 )36همان ،ص . 156
 )37همان ،ص . 159
 )38سید علی تهرانی ،زمهر افروخته ،انتشارات سروش ،چاپ اول ،1381 ،صص . 128 - 129
 )39تعبیری وام گرفته از عالمه محمد تقی جعفری در ج  14تفسیر نهج البالغه و . . .
 )40عالمه محمدتقی جعفری ،عرفان اسالمی ،مرکز نشر کرامت ،چاپ دوم ،صص . 104 - 105
 )41عبداهلل جوادی آملی ،شرح غرر الحکم ،ج  ،2ص . 48
 )42عبد اهلل جوادی آملی ،عرفان و حماسه ،مرکز نشر اسرا ،چاپ اول ،1377 ،صص . 89 - 90
 )43همان ،ص . 230
 )44تقریرات فلسفه امام خمینی رحمه اهلل ،تقریر عبد الغنی اردبیلی ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی،
چاپ اول ،بهار  ،1381ج  ،3صص . 352 - 354
 )45عبد اهلل جوادی آملی ،عرفان و حماسه ،پیشین ،صص . 230 - 231
 )46گفت و گو با حسن رحیم پور ازغدی ،حسین علیه السالم عقل سرخ ،سروش ،چاپ اول،1381 ،
صص . 45 - 119
 )45عالمه مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،44ص . 364
 )46سید بن طاوس ،اللهوف ،ص . 26
 )47بقره. 156/
 )50عالمه مجلسی ،پیشین ،ج  ،44ص . 381
 )51سید بن طاوس ،پیشین ،ص . 329
 )52همان ،ص . 292
 )53همان ،ص . 329
 )54همان ،ص . 367
 )55شهید مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،پیشین ،ج  ،17ص . 383
 )56مقتل مقرم ،ص . 357
 )57فجر. 27 - 30/
 )58شیخ مفید ،ارشاد ،ص . 235
 )59سید بن طاوس ،پیشین ،ص . 41
 )60همان ،ص . 50
 )61عبداهلل جوادی آملی ،عرفان و حماسه ،پیشین ،صص . 169 - 174
 )62همان ،ص . 174
 )63همان ،صص . 177 - 236
 )64همان ،صص . 237 - 293
 )65عالمه محمدتقی جعفری ،عرفان اهلل ،ص . 112
 )66همان ،ص . 84
 )67دیوان حافظ ،پیشین ،ص . 96
 )68شیخ مفید ،پیشین ،ص . 200
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سیری در مقتلنویسی و تاریخنگاری
عاشورا از آغاز تا عصر حاضر
نویسنده :محسن رنجبر /پژوهشگر و دانشجوی دکتری تاریخ اسالم
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چکی ــده
پژوهش حاضر در دو مقطع کلی به شناسایی و معرفی مقاتل و نگاشتههای
مربوط به تاریخ عاشورا از آغاز تا عصر حاضر میپردازد .در مقطع نخست در
دو بخش سامان یافته که در بخش اول آن به شناسایی و معرفی فهرستوار
مقاتل از آغاز تا قرن هفتم پرداخته و در بخش دوم ،آثار موجود در تاریخ
عاشورا تا قرن هفتم به صورت توصیفی معرفی شده است.
اما مقطع دوم که درباره مقاتل و نگاشتههای قرن هشتم تا چهاردهم
است ،نیز شامل دو بخش است .در بخش نخست ،پس از بیان یک
مقدمه ،به شناسایی و معرفی چند اثر مهم از قرن هشتم تا عصر حاضر
پرداخته و در بخش دوم مهمترین آثار قرنهای اخیر که نقش بسزایی
در تحریف و ارائه گزارش نادرست و جعلی و در برخی موارد ،افسانهای،
درباره قیام عاشورا داشتهاند ،شناسایی و معرفی شده است.
چنانکه در شماره پیشین گفته شد ،به سبب گستردگی این پژوهش،
این نوشتار در سه قسمت ،ارائه میشود .قسمت نخست آن که مربوط
به مقطع نخست (از آغاز تا قرن هفتم و شامل دو بخش) است ،در شماره
پیشین چاپ شد و ادامه آن ،یعنی قسمت دوم ،در این شماره به چاپ
میرسد .اما قسمت سوم آن که مربوط به مقطع دوم است ،در شماره
بعدی به چاپ خواهد رسید.
واژ گان کلیدی :امام حسین علیهالسالم ،عاشورا ،مقتلنگاری و قرن دوم تا هفتم.

اشـ ــاره
چنانکه گفته شد ،بخش دوم مقطع نخست ،به معرفی توصیفی آثار موجود
در تاریخ عاشورا تا قرن هفتم ،اختصاص دارد که به سبب طوالنی بودن
این بخش ،ادامه آن در این شماره ،به چاپ میرسد .و از هشتمین اثر آغاز
میشود:
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8
تاریخ الرسل و االمم و الملوک
ابوجعفرمحمد بن جریر طبری (م  310ق)
طبری ذیل حوادث سالهای  60و  61ق حوادثی را که منجر به واقعه
عاشورا شد ،شرح داده است .بخش بزرگ گزارش عاشورا در این اثر ،مرهون
گزارشهای مقتلالحسین ابومخنف است .وی این گزارشها را به واسطه
هشام بن محمد بن سائب کلبی ،شا گرد ابومخنف ،از وی نقل کرده است.
اسناد طبری در این باره چنین است« :قال هشام بن محمد عن ابیمخنف»
ُ
«حدثت عن هشام ،عنابیمخنف »...1.
یا «قال هشام ،قال ابومخنف» و یا
خود مقتل هشام نیز بهره بسیار برده و برخی گزارشها
افزون بر این ،طبری از ِ
2
را که هشام از غیر ابومخنف نقل کرده ،آورده است .در حقیقت ،هشام همه
کتاب یا بیشتر روایات ابومخنف را با اضافاتی که از طرق دیگر داشته ،به
صورت کتابی تدوین و تنظیم کرده ،آنگاه یک قرن بعد ،طبری از آن بهره
کامل برده است.
3
طبری گزارشهای واقدی را نیز نادیده نگرفته است .همچنین وی
بر اساس روایت عمار ُدهنی ،مطالبی از امام باقر علیهالسالم در خصوص
مرگ معاویه و بیعتخواهی ولید بن عتبه (حا کم مدینه) از امام حسین
علیهالسالم تا بازگشت اهل بیت به مدینه و عزاداری بنیهاشم در این شهر،
در دو بخش آورده 4که منبع مکتوب آن نامشخص است .طبری در بخش
نخست نقل یاد شده ،ابتدا گزارش واقعه را از ابتدا تا پایان شهادت مسلم
بن عقیل به اختصار از عمار دهنی نقل کرده و سپس تفصیل آن را به نقل از
5
ابومخنف آورده است.
مجموع گزارشهای حادثه کربال در تاریخ طبری با عنوان «استشهاد
الحسین» با تحقیق سید جمیلی به ضمیمه رساله رأس الحسین ابنتیمیه
چاپ شده است 6.همچنین گزارشهای طبری درباره قیام امامحسین
علیهالسالم به اهتمام حجتاهّلل جودکی ترجمه و تصحیح و با عنوان قیام
7
جاوید :گردانیده مقتل الحسین ابیمخنف چاپ شده است.
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9
تاریخنامه طبری
ابوعلی بلعمی (قرن چهارم)
بلعمی ،گزارش واقعه کربال را با عنوان «خبر پادشاهی یزید بن معاویه» آغاز کرده و با
گزارشی درباره فرستادن اسرای اهلبیت علیهمالسالم به مدینه توسط یزید ،پایان
داده است 8.با آنکه مشهور است که تاریخ بلعمی ترجمه فارسی تاریخ طبری
است ،اما چنانکه متن این اثر خود گواه است با یک بررسی اجمالی ،به سهولت
میتوان دریافت که این اثر ،ترجمه تمام و دقیق گزارشهای طبری نیست ،بلکه
ترجمه و برداشت اختصار گونه از تاریخ طبری همراه با افزودههایی از سوی مترجم
است.
از این رو در همین بخش مورد بحث ،یعنی گزارش قیام امام حسین
علیهالسالم ،شاهد گزارشهایی هستیم که به هیچ رو در متن تاریخ طبری
وجود ندارد ،چنانکه او مدعی است که امام حسین علیهالسالم به پیشنهاد و
ابتکار ابنعباس ،مسلم بن عقیل را روانه کوفه کرد!9یا سن طفل شیرخوار امام
علیهالسالم یک سال بوده 10یا بدن مطهر امامحسین علیهالسالم بی سر و پا(!) به
همراه دیگر شهدا ،سه روز روی زمین کربال افتاده بود 11و یا گزارش محل دفن امام
حسین علیهالسالم  ،حضرت علیا کبر و حضرت عباس را نگاشته است 12،حال
آنکه چنین گزارشهایی را به هیچ رو نمیتوان در تاریخ طبری یافت و تنها مورد
آخر در گزارش شیخ مفید در االرشاد آمده است13.نکته آخر آنکه بخش مربوط
به امامحسین علیهالسالم از تاریخنامه طبری ،به اضافه گزارش قیام مختار و
خونخواهی وی از روی نسخهای که از قرن ششم بر جای مانده ،با عنوان قیام
14
سیدالشهداء حسین بن علی علیهالسالم و خونخواهی مختار چاپ شده است.

10
کتاب الفتوح
ابومحمد احمد بن اعثم کوفی (م  314ق)

15

ابناعثم کوفی در کتابش با عنوان الفتوح به بیان حوادث تاریخ اسالم
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پس از رحلت پیامبر ،بهویژه جنگها و فتوحات خلفا و حا کمان اسالمی بر
اساس تسلسل زمانی حوادث ،پرداخته است .وی به مناسبت بیان حوادث
سال  60و  61ق متناسب با ساختار کتاب خود ،به نهضت عاشورا پرداخته
است.به سبب اهمیت این حادثه ،وی حدود  157صفحه (یعنی حدود یک
دهم) از کتاب خود را به گزارش این حادثه اختصاص داده است .ابناعثم
گزارش قیام عاشورا را با عنوان «ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقیل و الحسین
بن علی و ولده و شیعته» آغاز کرده 16و با گزارش بازگرداندن محترمانه اسرای
17
اهلبیت به مدینه توسط یزید ،به پایان رسانده است.
سبک تاریخنگاری ابناعثم همانند یعقوبی و دینوری ،بدون ذکر سند و
ترکیبی و در برخی موارد ،قصهپردازی و داستانسرایی است 18،از این رو
گزارشهای او را درباره واقعه عاشورا ،بایستی با احتیاط و با مقابله و مقایسه
با اخبار ابومخنف در تاریخ طبری و االرشاد شیخ مفید و گزارشهای مورخانی
همانند بالذری و دینوری بررسی کرده و در صورت عدم تعارض و مخالفت،
به آن اعتنا کرد.با این همه ،این اثر از منابع مهم و کهن تاریخی است که
در طول زمان ،شیعه و سنی به آن استناد کردهاند .برای نمونه ،برخی از
اخبار المناقب ابنشهرآشوب و بحاراالنوار و بسیاری از مطالب مقتل الحسین
علیهالسالم خوارزمی ،از این کتاب گرفته شده است.
همچنین برخی از گزارشهای ابناعثم ،از ارزش خاصی برخوردار است ،زیرا
وی در نقل آن بر همه مورخان ،پیشی گرفته است ،همانند گزارش متن
وصیتنامه امام حسین علیهالسالم به محمد حنفیه و جمله مشهور حضرت
درباره فلسفه قیام خویش« :و انی لم أخرج أشرا و ال بطرا و19.»...از دیگر
گزارشهای ارزشمند او نقل خطبه انقالبی و پرشور حضرت زینب در نکوهش
کوفیان هنگام اسارت در کوفه است که ابناعثم پس از ابن ابیطیفور( 20م
 280ق) ،دومین ناقل این خطبه است.
همچنین ابناعثم در ارائه گزارش احتجاج پیرمرد شامی با امام سجاد هنگام
ورود اسرا به شام و مجاب شدن پیرمرد و توبه کردن وی 21،بر تمام مورخان
و مقتلنویسان ،تقدم دارد و به نظر میرسد که شیخ صدوق (م  381ق) هم
که بعدها آن را نقل کرده 22،از ابناعثم گرفته است .همچنین کهنترین منبع
موجود درباره خطبه امامسجاد علیهالسالم در مجلس یزید نیز این کتاب
23
است.
هماینطور وی برخی از اخبار را درباره آ گاهی امام حسین علیهالسالم از
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شهادتش آورده است .یکی از این موارد ،جریان خواب امام حسین
علیهالسالم کنار قبر جدش پیامبر صلیاهللعلیهوآله در مدینه است که
طی آن رسولخدا صلیاهللعلیهوآله به حضرت فرمود:به زودی میبینم که
تو در سرزمین کربال به دست گروهی از امتم کشته خواهی شد ،در حالی که
تشنه هستی و سیراب نمیشوی24.افزون بر این ،ابناعثم ،أخبار مربوط به
پیشگویی مالئکه و پیامبر صلیاهللعلیهوآله و حتی خبری از کعباالحبار
یهودی درباره شهادت امام حسین علیهالسالم را آورده است 25.این در حالی
است که چنین گزارشهایی در منابع متقدم و یا معاصر ابناعثم ،کمتر و در
حد اشاره ،به چشم میخورد.

ترجمه کتاب الفتوح
کتاب الفتوح در قرن ششم ( 596ق) از آغاز دوران خالفت ابوبکر تا پایان
حادثه عاشورا به قلم و انشای محمد بن احمد مستوفی هروی 26ترجمه
شده که چندی پیش تصحیح و منتشر شده است 27.از آنجا که مترجم،
تمایالت شیعی داشته ،برخی از تعابیر و باورهای شیعی را در ترجمه افزوده
است28.بخش پایانی این ترجمه ،مربوط به حادثه عاشورا از آغاز تا فرجام
آن است و با متن اصلی تفاوتهایی دارد که با بررسی و تطبیق متن اصلی
و ترجمه ،این تفاوتها دانسته میشود .برای نمونه ،در جریان آ گاهی ابن
زیاد ازحفر چاه توسط امامحسین علیهالسالم در کربال ،مترجم گزارش کیفیت
حفر چاه را توسط حضرت همانند خوارزمی آورده است که در گزارش ابناعثم
29
نیست.
محتمل است گزارش یاد شده یا در نسخه موجود از فتوح نزد مترجم بوده
و یا وی این گزارش را از مقتل خوارزمی گرفته و در تکمیل گزارش ابناعثم،
به متن ترجمه افزوده است .همچنین مترجم ،افرادی مانند مالک بن اوس
مالکی 30و عمرو بن خباوه 31را از اصحاب امام حسین علیهالسالم دانسته که
نهتنها در گزارش ابناعثم از آنان نام برده نشده ،بلکه در هیچ منبع معتبری،
یارانی به نامهای یاد شده برای امام علیهالسالم گزارش نشده است .نکته
آخر در این باره آنکه بخش مربوط به امامحسین علیهالسالم این ترجمه،
با عنوان قیام امام حسین علیهالسالم (برگزیده از کتاب الفتوح) به صورت
32
مستقل چاپ شده است.
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11
العقد الفرید
ّ
احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی (م  328ق)
ابنعبد ّربه اندلسی به مناسبت بیان حوادث سال  61ق چند صفحهای از
نگاشته خود را به قیام عاشورا اختصاص داده 33و به اختصار به سیر قیام
امام حسین علیهالسالم از آغاز تا پایان پرداخته است .نکته قابل توجه در
این نگاشته ،اخبار مورخان و مقتلنویسانی است که او از آنها بهره برده
است .وی آغاز گزارش خود را از مقتل قاسم بن سالم هروی که از بین رفته،
به واسطه شخصی به نام علی بن عبدالعزیز نقل کرده است.
سپس از محدثان ،مورخان و نسبشناسانی ،همانند زبیر بن بکار (به واسطه
علی بن عبدالعزیز) ،ضحا ک بن عثمان خزاعی ،شعبی (به نقل از یحیی بن
اسماعیل) و حسن بصری (به نقل از ابوالحسن مدائنی) اخباری را آورده
است .از گزارشهای خالف مشهور ابن عبد ّربه که از قاسم بن سالم نقل
کرده ،جریان دیدار امام علیهالسالم با عبداهّلل بن مطیع در راه مکه است که
وقتی وی از حضرت ٔ
سول میکند کجا میروی؟ حضرت میفرماید :به عراق،
34
چون از سوی آنان بیش از یک بار (شتر) برایم نامه (دعوت) آمده است! در
حالی که ـ چنانکه نگاشته خواهد شد ـ دعوت عراقیان ،چند روز پس از اقامت
حضرت در مکه بوده است.

12
کتاب المحن
ابوالعرب محمد بن احمد بن تمیم تمیمی (م  333ق)
نویسنده این اثر ،گزارشی درباره شهادت امام حسین علیهالسالم ،بهویژه
حوادث خارقالعاده پس از آن ،از قبیل پدیدار شدن سرخی در آسمان و
برآمدن خون از زیر سنگها ،آورده است 35.شش صفحه نخست گزارش وی،
همان گزارش قاسم بن سالم است که ابن عبد ّربه نیز آن را نقل کرده است.
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13
مروج الذهب و معادن الجوهر
ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی (م  346ق)
مسعودی ،مورخ و جغرافیدان مشهور قرن چهارم از نوادگان عبداهّلل بن
مسعود 36،صحابی بزرگ رسولخدا صلیاهللعلیهوآله است .او به مناسبت
گزارش حوادث سال  61ق چند صفحهای از اثر خود را به گزارش واقعه
کربال اختصاص داده است 37.ا گرچه گزارش او درباره واقعه عاشورا همان
گزارشهای مشهور منابع کهن است ،اما برخی از گزارشها را تنها او آورده
است .برای نمونه ،تاریخ ورود مسلم بن عقیل را به کوفه ،پنجم شوال
نگاشته است 38.همچنین آمار اصحاب امام علیهالسالم را هنگام روانه شدن
به کربال به همراه سپاه ّ
حر ،پانصد سوار و حدود صد پیاده 39،و آمار شهدای
40
کربال را  87نفر نوشته است.

14
البدء و التاریخ
مطهر بن طاهر مقدسی (م پس از  355ق)
نویسنده این اثر نیز مباحثی چون بیعت ستاندن یزید ،سفر مسلم به کوفه،
واقعه کربال و اشعار یزید هنگام چوب زدن بر لبان امام حسین علیهالسالم را
41
در چند صفحه از تاریخ خود آورده است.

15
مقاتل الطالبیین
ابوالفرج اصفهانی ( م  356ق)

ُ
از میان شیعیان غیر امامی نیز ،ابوالفرج اصفهانی (م 356ق) که اموی
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نسب و گرایش شیعی داشته 42،با تدوین کتاب مقاتل الطالبیین ،ضمن نقل
روایات مسند درباره قیامها و کشتههای خاندان ابوطالب ،حدود  38صفحه
را به مقتل امام حسین علیهالسالم و اهلبیت و اصحاب او و نیز اسارت
43
خاندانش اختصاص داده است.
در گزارش ابوالفرج از مقتل امام حسین علیهالسالم  ،ابتدا اسامی و چگونگی
شهادت  23تن از شهدای بنیهاشم (با احتساب امام حسین علیهالسالم )
آمده ،و در ادامه ،چگونگی شهادت مسلم بن عقیل در کوفه با تفصیل بیشتر
گزارش شده است .وی در نهایت ،جریان شهادت امام حسین علیهالسالم و
سپس گوشههایی از گزارشهای مربوط به اسارت اهلبیت حضرت را آورده و
در مجموع ،بنای وی بر ایجاز و عدم تفصیل بوده است.
ابوالفرج اخبار مربوط به حادثه کربال را از راویانی چند نقل کرده ،اما بخش
اصلی حادثه ،یعنی شهادت امام حسین علیهالسالم و مقدمات آن را از
ابومخنف نقل کرده است و در واسطههای میان او و ابومخنف ،گاه نام نصر
بن مزاحم منقری 44،و گاه نام ابوالحسن مدائنی 45آمده است .وی روایاتی نیز
از امام سجاد ،امام باقر و امام صادق علیهمالسالم در این زمینه نقل کرده
است 46.در برخی موارد ،همچون گزارش چگونگی شهادت حضرت چند
روایت را ترکیب کرده و پس از ذکر سندها ،یک جا ،به نقل متن آنها پرداخته
است.
شیوه روایی و تأ کید بر نقل اسناد توسط ابوالفرج موجب شده که امکان نقد
سندی در روایات او فراهم شود ،و نیز از این ناحیه ،امکان احیای اثر از بین
رفته ابومخنف در مقتل نیز (تا حدی که ابوالفرج از او نقل کرده) امکانپذیر
شده است.ابوالفرج در برخی موارد ،اشعاری نیز از شعرای مرثیهسرا ،همچون
کمیت بن زید اسدی 47و سلیمان بن قته 48آورده است

16
شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار علیهمالسالم
قاضی نعمان تمیمی مغربی (م  363ق)
از دیگر شیعیان که در این قرن ،روایات مربوط به مقتل امام حسین
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علیهالسالم را نقل کرده ،قاضی نعمان بن محمد تمیمی مغربی
است .وی در کتاب خود با عنوان شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار
علیهمالسالم بیش از پنجاه روایت درباره شهادت امامحسین علیهالسالم و
حادثه عاشورا و وقایع پس از آن نقل کرده است49.قاضی نعمان پیشینه غیر
شیعی داشته و از پیروان مذهب مالکیه( 50و به قولی حنفیه) 51بود ه و سپس
به تشیع گراییده است ،ولی در اینکه تشیع وی امامی بوده یا اسماعیلی،
میان شرح حال نویسان اتفاق نظر نیست.
نویسان غیر شیعی او را شیعه
بسیاری از عالمان شیعی و برخی از شرح حال
ِ
امامی دانستهاند ،اما به سبب تقیه از دولت فاطمی ،این امر را در نوشتههایش
بروز نمیداده است ،و از این رو از امامان پس از امام صادق علیهالسالم با
کنیههای مشترک یاد کرده است52.وی ابتدا روایاتی را که مربوط به اصل
شهادت امام حسین علیهالسالم و إخبار پیامبرا کرم صلیاهللعلیهوآله و
ٔ
امیرالمونین علیهالسالم از این امر است ،نقل کرده و سپس سیر حرکت
حضرت از مدینه تا کربال ،شهادت مسلم در کوفه ،مواجهه و شهادت حضرت
و وقایع پس از آن ،همچون اسارت اهلبیت علیهمالسالم و مجلس ابنزیاد
و یزید را آورده است.
او درباره اینکه علیا کبر آیا امام سجاد علیهالسالم بوده یا خیر ،دو قول
نقل کرده و نیز در اینکه تعداد اصحاب امام علیهالسالم  72نفر بوده یا کمتر،
دو احتمال مطرح کرده است .بنا به نقل وی ،قاتل امام علیهالسالم ،سنان
بن انس نخعی بوده و قاطع رأس حضرت ،خولی .معرفی اسامی شهدای
اهلبیت امام علیهالسالم ،از دیگر بخشهای گزارشهای او در مقتل است.
ً
گزارشهای وی معموال مسند است ،اما به این صورت که بخشی از سند را
نقل و بخش دیگر را به اسناد راوی وامیگذارد.

17
اإلرشاد فی معرفة حجج اهّلل علی العباد محمد بن
محمد بن نعمان ،معروف به «شیخ مفید» (م  413ق)
ٔ
امیرالمونین
شیخ مفید در فصل مربوط به امام حسین علیهالسالم ،پس از
53
علیهالسالم ،بیشترین حجم از کتاب خود (یعنی حدود  109صفحه،
177
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نزدیک به یک هفتم) را به شرح حال و زندگی حضرت و واقعه عاشورا
اختصاص داده است که این میزان عنایت و پرداختن وی به این موضوع،
اهمیت سترگ این واقعه را نزد او میرساند .او ـ چنانکه خود تصریح کرده
است ـ گزارش واقعه کربال را از هشام کلبی (چنانکه گفته شد او نیز به نوبه
خود بیشتر از مقتل استادش ابومخنف نقل کرده است) ،مدائنی و غیر این
دو آورده است.
با مطالعه و بررسی اجمالی گزارش شیخ مفید این نکته به سهولت روشن
میشود که در بیشتر موارد ،گزارشهای تاریخ طبری را با حذف اسناد و
رعایت اختصار آورده است.
این نکته با مقایسه گزارشهای وی با گزارشهای طبری که با ذکر سند
آورده شده قابل پیگیری و اثبات است .نکته شایان توجه در گزارشهای
شیخ مفید ،افزودههایی است که در گزارشهای طبری نمیتوان یافت .برای
نمونه ،گزارش کیفیت نبرد و شهادت حضرت عباس 54یا تعیین محل دفن
حضرت علیا کبر ،شهدا و حضرت عباس 55را تنها شیخ مفید نگاشته و در
گزارش طبری موجود نیست.

18
مقتل االمام الحسین علیهالسالم من کتاب تاریخ الخلفا
(نویسنده مجهول قرن سوم تا پنجم) تحقیق رسول جعفریان
در سال 1968م در مسکو کتابی با عنوان تاریخ الخلفاء از نویسندهای
ناشناخته به صورت عکسی چاپ شد که بخشی از آن به مناسبت پرداختن
به خالفت یزید ،درباره واقعه کربالست .چنانکه محقق آن بر این باور است،
نثر این اثر با قرن سوم و چهارم متناسب و گزارش آن با متون اصیل کهن
سازگار است .نویسنده این کتاب ،با بهرهگیری از منابع کهن معتبر ،گزارش
این واقعه را با حذف اسناد ،به اختصار و به صورت ترکیبی و در برخی موارد،
با اندکی تغییر در تعابیر آورده که البته گزارش و نکته جدیدی در آن دیده
نمیشود .وی تنها در گزارش گفتوگو و احتجاج امام سجاد علیهالسالم با
ابنزیاد ،از حمید بن مسلم (یکی از سپاهیان دشمن و حاضر در مجلس
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ابنزیاد که ابومخنف با واسطه سلیمان بن ابیراشد ،از او بسیار روایت
56
کرده است) نام برده است.
نویسنده در پایان گزارش مقتل امام حسین علیهالسالم  ،مینگارد :ما درباره
حسین علیهالسالم و مقتل او ،سخن را بسط دادیم ،گرچه در مقایسه با
آنچه راویان در این باره نگاشتهاند ،اندک است .دلیل تفصیل ما آن بود که
مانند چنین حادثهای در پیش و پس از اسالم اتفاق نیفتاده و گمان ما آن
است که در سایر ادیان نیز تا زمان ما چنین چیزی رخ نداده و حتی نزدیک
57
به آن هم ،صورت نگرفته است.

19

اله َمم
ِ
تجارب االمم و تعاقب ِ
ابو علی مسکویه رازی (م  421ق)
ابوعلی مسکویه ،به مناسبت پرداختن به حوادث عصر خالفت یزید بن
معاویه ،بیش از چهل صفحه از کتاب خود را به واقعه عاشورا اختصاص داده
است .او در این بخش ،به همان اخباری که طبری در تاریخ خود از ابومخنف
و راویان دیگر درباره این حادثه آورده است ،ا کتفا کرده و به شیوه ترکیبی و
حذف اسناد ،این حادثه را از آغاز بیعتستانی یزید تا پایان بازگرداندن اسرای
58
اهلبیت علیهمالسالم به مدینه ،به اختصار ،گزارش کرده است.

20
االستیعاب فی معرفة االصحاب؛ ابوعمر یوسف بن
ّ
عبدالبر قرطبی (م  463ق)
عبداهّلل بن محمد بن
ابن عبد ّ
البر قرطبی ،حدود پنج صفحه از اثر خود را به ترجمه و شرح حال
امام حسین علیهالسالم و برخی از اخبار نهضت عاشورا اختصاص داده
است 59.یکی از نکاتی که نویسنده به آن پرداخته ،گزارش یحیی بن معین
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است که از قول کوفیان نقل کرده که کشنده امام حسین علیهالسالم  ،عمر
سعد بود .وی در توجیه سخن کوفیان نوشته است اینکه قاتل عمر سعد
دانسته شده از اینروست که وی با این شرط که حکومت ری به او برسد،
به عنوان فرمانده سپاه ابن زیاد ،مأمور جنگ با حسین بن علی علیهالسالم
شد 60.گزارشهایی که ابن عبدالبر درباره امام حسین علیهالسالم و حادثه
عاشورا آورده ،به جز نقل چند روایت فقهی از حضرت ،اخبار مشهوری است
که در منابع دیگر آمده و نکته جدیدی ندارد.

21
روضة الواعظین
محمد بن فتال نیشابوری (م  508ق)
ابنفتال نیشابوری ،این اثر را در قالب مجلس سامان داده است .وی چندین
مجلس را به زندگی و حوادث عصر ائمه علیهمالسالماختصاص داده است
61
که در این میان ،قیام عاشورا را در قالب یک مجلس ،گزارش کرده است.
وی عمده گزارشهای خود را در این باره از دو کتاب اإلرشاد شیخ مفید و
األمالی شیخ صدوق نقل کرده است ،به این ترتیب که گزارش شهادت امام
حسن علیهالسالم و تحرک شیعه در عراق تا پیوستن حر بن یزید به امام
حسین علیهالسالم را از ارشاد شیخ مفید به اختصار بیان کرده است 62.اما
در ابتدای گزارش خود ،گفتوگوی عبداهّلل بن حوزه با امام علیهالسالم و
63
احتجاج حضرت تا شهادت حضرت قاسم را از امالی شیخ صدوق آورده،
سپس دوباره گزارش شهادت طفل شیرخوار و شهادت امام علیهالسالم تا
64
اسب تازاندن بر بدن حضرت را از شیخ مفید به اختصار نقل کرده است.
و از آن پس ،از آغاز گزارش به خون مالیدن اسب یال و پیشانیش را به خون
بدن امام علیهالسالم و حضور اسرای اهلبیت علیهمالسالم در کوفه و شام
و احتجاجات آنان با ابن زیاد و یزید را با جابهجایی و حذف برخی از اخبار،
از امالی آورده است 65و سرانجام ،گزارش بازگرداندن محترمانه اهلبیت
علیهمالسالم را به مدینه به دستور یزید و عزاداری بنیهاشم را در مدینه
مجددا از شیخ مفید به اختصار نقل کرده است 66.همچنین ابنفتال سه
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صفحه آخر 67و نیز دو صفحه آغازین 68این مجلس را به چندحدیث و
گزارش اختصاص داده است که برخی از آنها را میتوان در ارشاد و امالی
یافت.

22

ُ
إعالم الوری بأعالم الهدی
فضل بن حسن طبرسی (م  548ق)
شیخ طبرسی شرح حال زندگی امام حسین علیهالسالم و حادثه عاشورا را
در  59صفحه و ضمن پنج فصل آورده است69.فصل اول :تاریخ تولد و مدت
عمر امام علیهالسالم  .فصل دوم :بیان دالیل امامت حضرت و اینکه از سوی
پدر و برادرش بر امامت ایشان تصریح شده است .فصل سوم :بیان برخی
از خصائص ،مناقب و فضایل آن حضرت .فصل چهارم :مختصری از اخبار
خروج حضرت بر یزید و مقتل وی .فصل پنجم :تعداد فرزندان و اسامی آنان.
ا گرچه او تصریح نکرده که گزارش واقعه عاشورا را از شیخ مفید گرفته است،
اما با بررسی و مقایسه گزارش وی و شیخ مفید ،به سهولت دانسته میشود
که تمام گزارش شیخ مفید را در این باره به اختصار و با اندکی تغییر در برخی از
تعابیر و عبارات ،نقل کرده و تنها در پایان گزارش ،دیدگاه شیخ مفید را درباره
70
محل دفن اصحاب امام حسین علیهالسالم  ،آورده است.

23
مقتل الحسین علیهالسالم
موفق بن احمد خوارزمی (م  568ق)
ٔ
ابوالمود موفق 71بن احمد بن محمد 72بکری مکی حنفی معروف به «اخطب
خوارزم» ،فقیه ،خطیب ،قاضی ،ادیب و شاعر ،ملقب به «صدر االئمه»،
«اخطب خوارزم» 73و «خلیفه الزمخشری» حدود سال  484ق دیده به جهان
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گشود 74و در سال  568ق بدرود حیات گفت75.درباره مذهب خوارزمی باید
گفت با توجه به آنکه در عصر وی مذهب شایع در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر،
از جمله منطقه خوارزم مذهب «حنفی» بوده است ،خوارزمی نیز این مذهب
را در فروع ،اختیار کرده است .یکی از شواهد قوی بر مذهب او کتاب مناقب
ابیحنیفه اوست که در فضایل ابوحنیفه نوشته و در آن به مدح و ثنای وی ،در
قالب قصیدهای طوالنی پرداخته است.
اصول اعتقادات ،اشعری بوده است ،با این همه او به تشیع
البته او در
ِ
متمایل و عالقهمند به اهلبیت علیهمالسالم نیز بوده است ،چرا که افزون
بر نگارش مقتل الحسین علیهالسالم  ،کتابهای دیگری همانند فضائل
ٔ
ٔ
ألمیرالمونین علیهالسالم
امیرالمونین معروف به المناقب ،کتاب ّرد الشمس
ٔ
امیرالمونین علیهالسالم و األربعین فی مناقب النبی األمین و
 ،کتاب قضایا
ٔ
امیرالمونین علیهالسالم نگاشته است.
وصیة
مقتل الحسین علیهالسالم خوارزمی ،کتابی تاریخی روایی است که بیشتر
روایات و گزارشهای تاریخی آن ،با سلسله سند بیان شده است .بیشتر
مطالب این اثر از فصل نهم تا پایان فصل یازدهم (که از جریان بیعتخواهی
معاویه برای یزید آغاز شده و با شهادت آن حضرت و یارانش در کربال به پایان
میرسد) برگرفته از کتاب الفتوح ابناعثم است که خود بارها به این موضوع
در کتابش تصریح کرده است.
وی در برخی موارد پس از نقل گزارش ابناعثم ،حدیث یا گزارش دیگری را بر
آن افزوده و سپس ادامه گزارش ابناعثم را آورده است« :قال احمد بن اعثم
ً
الکوفی» 76.گزارشهای افزوده شده معموال گزارشهایی است که خوارزمی
به طور مسند از مشایخ خود نقل کرده است.برخی از مشایخ روایت خوارزمی
که در این اثر از آنان بسیار نقل کرده است ،عبارتاند از :جاراهّلل محمود بن
عمر زمخشری (م  538ق) ،ابومنصور شهردار بن شیرویه دیلمی (م  558ق)،
حسن بن احمد ّ
عطار همدانی (م  544ق) و ابوالحسن علی بن احمد عاصمی.

فصلهای مقتل خوارزمی
کتاب مقتل الحسین علیهالسالم یک سرآغاز و پانزده فصل دارد که در یک
مجلد دو جلدی گرد آمده است .جلد اول این کتاب ،شامل ده فصل و بخش
اول فصل یازده است و جلد دوم ،بخش دوم فصل یازده و چهار فصل دیگر را
در بردارد .عناوین این فصلها چنین است:
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جلد اول .1 :برخی از فضائل پیامبر صلیاهللعلیهوآله .2 ،فضائل
خدیجه دختر خویلد.3 ،فضائل فاطمه دختر اسد پسر هاشم پسر عبد
ٔ
امیرالمونین علی بن ابیطالب علیهالسالم  .4 ،نمونهای از فضائل
مناف مادر
ٔ
امیرالمونین علیهالسالم  .5 ،فضائل فاطمه زهرا علیهاالسالمدختر رسولخدا
صلیاهللعلیهوآله .6 ،فضائل حسن و حسین علیهماالسالم .7 ،فضائل
اختصاصی حسین علیهالسالم  .8 ،پیشگویی رسولخدا صلیاهللعلیهوآله از
حسین علیهالسالم و احوال وی .9 ،آنچه بین حسین علیهالسالم و بین ولید
بن عتبه و مروان بن حکم در مدینه ،در زمان حیات معاویه و بعد از مرگش،
روی داد .10 ،آنچه از سرگذشت حسین علیهالسالم که در مدت اقامتش در
مکه اتفاق افتاد و آنچه از نامههای کوفیان به دست او رسید و فرستادن
مسلم بن عقیل به کوفه و قتل او در این شهر .11 ،خروج حسین بن علی
علیهالسالم از مکه به سوی عراق و حوادث و اتفاقاتی که بین راه رخ داد و
فرودش در سرزمین طف (بخش اول).
جلد دوم :کشته شدن امام حسین علیهالسالم (بخش دوم) .12 ،عقوبت و
مجازات قاتل حسین علیهالسالم  .13 ،برخی از مرثیههایی که درباره حضرت
سروده شده است .14 ،زیارت حضرت و فضیلت آن .15 ،انتقام مختار بن
ابیعبید ثقفی از کشندگان حسین علیهالسالم  .همچنین خوارزمی در پایان
این فصل ،به جریان کشته شدن مصعب و عبداهّلل پسران زبیر ،پرداخته
است.

خوارزمی و ابناعثم
چنانکه نگاشته شد ،خوارزمی در نگارش واقعه کربال تا پیش از روز عاشورا،
بیشترین بهره را از کتاب الفتوح ابناعثم برده است ،اما گزارشهای وی در
مقایسه با اخبار ابناعثم ،اضافات ،کاستیها و تفاوتهایی از جهات دیگر
دارد که به نظر میرسد این امر ،معلول سه عامل بوده است :اول ،آنکه
فتوح ابناعثم نسخههای متعدد و تا اندازهای متفاوت از یکدیگر با اضافات
و کاستیهایی داشته است.
شاهد بر این ادعا ،اختالف نسخههای موجود کنونی با نقلهای خوارزمی
از ابناعثم است .نمونه بارز در این باره ،تفاوتهای اشعار آورده شده به
مناسبت حوادث مختلف در فتوح ابناعثم با مقتل خوارزمی از جهت
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کمی و محتوایی است .همچنین احتمال دارد برخی از اضافات مقتل
خوارزمی به این علت باشد که نسخهای کاملتر از فتوح نزد خوارزمی بوده
است.
دوم ،آنکه خوارزمی ،خطیب و اهل منبر بوده است که با تأثیرپذیری از چنین
منصب و حرفهای ،به تغییر ّکمی و در برخی موارد ،تغییر کیفی گزارشهای
ابناعثم با نقل به معنای آنها کرده است تا گزارشهای این حادثه،
منطقیتر ،قابل پذیرشتر و جذابتر برای خواننده باشد .البته این کار در
بسیاری از موارد تا حدی بوده که موجب تحریف اصل جریان نشود.
سوم ،آنکه طبیعت بسیاری از حوادث و قضایای تاریخی آن است که وقتی
گرد و غبار گذشت زمان بر آنها مینشیند و نویسندگان قرنهای بعدی پا به
عرصه حیات علمی گذاشته و به بازنگاری آن میپردازند ،در نتیجه چنین
فاصله زمانی از زمان حادثه ،اضافات و شاخ و برگهایی بر اصل حادثه
میافزایند که در گزارشهای اولیه ،وجود ندارد.

24
مقتل الحسینعلیهالسالم
هّلل بن محمد بکری (قرن پنجم و ششم)
ابوالحسن احمد بن عبدا 
بکری ،رساله کوتاهی درباره امامحسین علیهالسالم نگاشته است که
نسخهای از آن با عنوان حدیث وفاة سیدنا الحسین علیهالسالم در کتابخانه
دانشگاه قرویین شهر فاس در مرا کش ضمن مجموعهای (به شماره 575
 ،3 /ص  77ـ  )86نگهداری میشود77.رجالنویسان اهلسنت ،بکری را
ّ
َ
نکوهش کرده و از او به «کذاب دجال»« 78،ق ّصاص» و دروغگوتر از مسیلمه
79
کذاب ،تعبیر کردهاند.
ابنحجر افزوده است که از کتابهای مشهورش ،کتاب الذروه فی السیرة
النبویه است که در آن هر جنگی از جنگهای عصر پیامبر صلیاهللعلیهوآله
را که گزارش کرده است ،یا اصل آن را نادرست روایت کرده و یا گزارشهای
نادرست بر آن افزوده است 80.ا گرچه رساله مقتل الحسین بکری مختصر
است ،اما به نظر میرسد سبک نگارش داستانی ادبی نویسندگانی ،همانند

184

مع
ــ
رف
ــا

بکری در قرن پنجم و ششم که تاریخ صدر اسالم را در قالب کتاب
الذروه فی السیرة النبویه به این شیوه روایت کرده است آغاز مهمی در
روایت کردن تاریخ عاشورا هرچند به اختصار ،به این سبک بوده است.

25
هوآله،
هّلل صلیاهللعلی 
ترجمه ریحانة رسولا 
اإلمام الحسین علیهالسالم (من تاریخ مدینه دمشق)
هّلل شافعی،
ابوالقاسم علی بن حسن هبة ا 
معروف به «ابنعساکر دمشقی» (م  571ق)
ابنعسا کر به مناسبت پرداختن به شرح حال بزرگان و افراد برجسته که در
دمشق سا کن بوده یا به این شهر و اطراف و نواحی آن آمدهاند ،به شرح حال
امام حسین علیهالسالم پرداخته است 81.وی در شرح حال  150صفحهای
درباره امام حسین علیهالسالم و حادثه عاشورا ،در مجموع 402 ،روایت و
گزارش آورده که مضمون بسیاری از آنها تکراری است .این اثر ،نظم و تبویب
مناسبی ندارد و در مواردی ،اخبار برخی از موضوعات و عناوین ،به صورت
82
پرا کنده آمده است.
نکته شایان توجه درباره این نگاشته آنکه ابنعسا کر در گزارش مختصر خود
از سیر قیام امام حسین علیهالسالم  ،بخشی از آغاز گزارش مقتل امام حسین
علیهالسالم ابنسعد 83را با همان سلسله اسناد وی نقل کرده است 84.افزون
بر این ،او برخی گزارشهای دیگر مقتل وی را به صورت پرا کنده در البه الی
85
نگاشته خود آورده است.
اما نکتهای که درباره کمیت و کیفیت محتوایی این اخبار و گزارشها و رویکرد
خاص ابنعسا کر در انتخاب و چینش آنها حائز اهمیت است ،آن که وی
ً
اوال :اخبار و گزارشهایی را بیشتر گزینش کرده و آورده است که اطالعات
تاریخی کمتری در باره این واقعه داشته و بیشتر به مسائل حاشیهای و
کمارزش پرداخته است ،ثانیا :چنانکه گفته شد ،بسیاری از مضامین این
اخبار ،چندین بار تکرار شده است ،چندانکه حدود صد روایت مربوط به
روز و سال والدت و شهادت ،مدت عمر ،نام و کنیه امام 86و بیش از 120
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روایت ،یعنی بیش از یک چهارم آنها درباره مناقب و فضایل حضرت 87است
که بسیاری از روایات این دو دسته ،تکراری است.
بیش از سی روایت ،مربوط به پیشگوییهای پیامبر صلیاهللعلیهوآله و
88
ٔ
امیرالمونین علیهالسالم درباره کشته شدن امام حسین علیهالسالم ،
بیش از ده روایت درباره منع حضرت توسط برخی از افراد سرشناس از رفتن
به کوفه 89،بیش از بیست روایت درباره شرح قیام امام حسین علیهالسالم
و خطبههای حضرت در روز عاشورا 90،بیش از بیست خبر درباره حوادث
خارقالعاده و غریب پس از شهادت امام 91،بیست خبر درباره کیفرها و بالیایی
که قاتالن امام علیهالسالم در دنیا به آن مبتال شدند 92و باقی گزارشها ،اخبار
پرا کندهای درباره موضوعات مختلف است.
چنانکه مالحظه میشود ،ابنعسا کر در مقایسه با حجم این ترجمه،
اخبار اندکی ،یعنی تنها کمی بیش از بیست خبر به شرح قیام و شهادت امام
حسین علیهالسالم و یارانش و مهمتر از همه ،هدف و فلسفه قیام حضرت
اختصاص داده است ،چرا که او به اقتضای آنکه دمشقی و سا کن شام بوده
است ،همانند بسیاری از مورخان شامی ،اموی مسلک بوده که از بنیامیه
جانبداری خاصی کرده و در مقابل ،به خاندان پیامبر صلیاهللعلیهوآله
چندان عنایت و محبتی نداشتهاند.
از این رو چنانکه بایسته است به شرح جنایات و ستمهایی که بنیامیه
بر امام حسین علیهالسالم  ،خاندان و یارانش ،در این واقعه روا داشتند،
94
نپرداخته است.نکته آخر آنکه در قرن هشتمِ ،م ّزی( 93م  742ق) و ذهبی
(م  748ق) بخشی از نگاشتههای خود را به اخبار مربوط به زندگی و قیام امام
حسین علیهالسالم اختصاص دادهاند که بسیاری از گزارشهای آنان همان
گزارشهای ابنعسا کر است.

26
مناقب آل ابیطالب
هّلل محمد بن علی بن شهرآشوب (م  588ق)
ابوعبدا 
ابن شهرآشوب به مناسبت پرداختن به شرح زندگانی ،مناقب و فضایل امام
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حسین علیهالسالم ،بخشی از مباحث این باب را به گزارش مقتل امام
حسین علیهالسالم اختصاص داده است .وی پس از اختصاص چند فصل به
معجزات ،مناقب و مکارم اخالق حضرت ،حوادث خارقالعاده پس از شهادت
حضرت ،برخی از اخبار مربوط به اظهار عالقه و محبت پیامبر صلیاهللعلی هوآله
به ایشان و بیان تاریخ والدت و القاب حضرت ،به گزارش واقعه عاشورا پرداخته
است.
چنانکه از نام این کتاب پیداست ،این اثر نوشتهای تاریخی نیست ،بلکه
نویسنده درصدد جمعآوری و گزارش اخباری درباره مناقب و فضایل امامان
علیهمالسالمبوده است که در کنار آن به برخی از حوادث عصر آنان ـ بدون
توجه چندانی به ترتیب زمان وقوع آنها ـ اشاره کرده است .او در قسمتی که
به مناقب و فضایل امام حسین علیهالسالم پرداخته ،به سبب اهمیت قیام
عاشورا ،بیشترین مطالب خود را به این موضوع اختصاص داده است .البته
به سبب اجتناب از تفصیل و تطویل کتابش ،این حادثه را به اجمال و اختصار
گزارش کرده و عالوه بر اینکه در مواردی ،ترتیب حوادث را چندان رعایت نکرده،
به سبب گزینش برخی از حوادث نیز به بسیاری از حوادث ،اشاره نکرده است.
وی روایاتی را از امام سجاد ،امام باقر ،امام صادق و امام رضا علیهمالسالم
در باره زندگی ،مناقب و حادثه عاشورا و مقتل امام حسین علیهالسالم
آورده است .افزون بر این ،او از منابعی چون انساب االشراف بالذری ،تاریخ
طبری ،مقتل ابنبابویه ،فضائل العشره ابوالسعادات ،حلیة (االولیاء) ابونعیم
اصفهانی و از افرادی همانند ابومخنف ،شعیب بن عبدالرحمان خزاعی ،سید
جرجانی ،ابن مهدی مامطیری ،عبداهّلل بن احمد بن حنبل ،شا کر بن غنمه
و ابوالفضل هاشمی ،گزارشهای این باب را روایت کرده است.
چند نکته درباره اخبار و گزارشهای ابن شهرآشوب ،شایان توجه و تأمل
است:
اول ،آنکه او تنها کسی است که پس از ابناعثم ،ناقل سخن معروف امام
حسین علیهالسالم یعنی «انی لم اخرج بطرا و ال اشرا  »...است ،البته با این
تفاوت که او این سخن مشهور را پاسخ حضرت (نه وصیتنامه به محمد
حنفیه) به افرادی همانند محمد حنفیه ،عبداهّلل بن مطیع و ابنعباس
95
دانسته که خواستند حضرت را از رفتن به عراق بازدارند.
دوم ،آنکه ا گرچه ابن شهرآشوب برخی از اخبار ابومخنف را آورده است،
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اما او در چند مورد نیز اخباری را به ابومخنف نسبت داده 96که افزون بر آنکه
مضمون آنها نامعقول و غیرقابل پذیرش است ،در اخبار به جای مانده از
ابومخنف در منابع معتبر و کهن ،موجود نیست .از این رو به نظر میرسد
اخبار جعلی منسوب به ابومخنف در عصر ابنشهر آشوب رایج بوده که وی
برخی از آنها را نقل کرده است.
سوم ،آنکه ا گرچه نویسنده تصریح نکرده که گزارش مبارزه و رجز اصحاب
امامحسین علیهالسالم را از فتوح ابناعثم گرفته است ،اما با اندکی بررسی
و مقایسه بین دو گزارش ،و شباهت بسیار گزارش ابنشهر آشوب با گزارش
ابناعثم ،به سهولت دانسته میشود که ابن شهرآشوب در نگارش این
97
قسمت از گزارش خود ،از کتاب ابناعثم بهره برده است.
چهارم ،آنکه ابن شهرآشوب تنها گزارشگر متقدم برخی از گزارشها درباره
این واقعه است که برخی از آنها را نمیتوان پذیرفت .برای نمونه ،او آمار
کشتههای دشمن را به دست امام حسین علیهالسالم (به جز مجروحان)
 1950نفر نگاشته است 98که به هیچ رو نمیتوان آن را پذیرفت.همچنین
او گزارش شهادت حضرت عباس را متفاوت از شیخ مفید و به گونهای
دیگر نوشته است که به نظر میرسد بعدها این گزارش با اضافات و شاخ و
برگهایی ،در نگاشتههای قرنهای بعد آورده شده و محتوای مرثیه و روضه
حضرت عباس در عصر کنونی شده است ،در حالی که اضافات یاد شده مأخذ
معتبری ندارد.
پنجم ،آنکه این اثر ،کهنترین منبع رجزهای حضرت عباس و برخی از
رجزهای امام حسین علیهالسالم 99در روز عاشوراست که در هیچ یک از منابع
متقدم بر این نگاشته ،نیامده و خود او مأخذ مشخصی برای این رجزها بیان
نکرده است .این رجزها سالهاست که در محافل و منابر ،از شهرت خاصی
برخوردار است.
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این ،محقق سیدمحمدرضا حسینی جاللی برخی از اخبار این اثر را گزینش کرده و در قالب چند
باب با عنوان الحسین علیهالسالم سماته و سیرته به چاپ رسانده است.
 .82همانند اخبار مربوط به والدت ،شهادت و مدت عمر امام و اخبار مربوط به عقوبت کشندگان
امام.
 .83ابنسعد ،ترجمة االمام الحسین و مقتله ،ص  53ـ  ،63شماره  282ـ .285
 .84ابنعساکر ،ترجمة ریحانة رسول صلیاهللعلی هوآله اإلمام الحسین علیهالسالم ،ص
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 287ـ  ،301حدیث  255ـ  258و همو ،تاریخ مدینه دمشق ،ج  ،14ص  204ـ .213
 .85برای نمونه ر.ک :ابنعساکر ،همان ،ص ،37حدیث 31؛ ص  275ـ  ،276حدیث  241ـ 242؛
ص  308ـ  ،309حدیث  266ـ  268و ص  ،368حدیث  310ـ  .311مقایسه شود به ترتیب با:
گزارشهای ابنسعد ،همان ،ص  49 ،17ـ  ،50حدیث  278ـ  ،280ص  ،64حدیث  290و ص
 ،90حدیث .320
 .86ابنعساکر ،ترجمة ریحانة رسولاهلل االمام الحسین علیهالسالم  ،ص  20ـ  ،40حدیث 10ـ38
و ص  412ـ  ،443حدیث  349ـ .396
 .87همان ،ص  51ـ  ،199خبر شماره  55ـ .177
 .88همان ،ص  236ـ  ،275حدیث  213ـ  240و ص  341ـ  ،344خبر  278ـ .280
 .89همان ،ص  278ـ  ،285حدیث  244ـ  254و نیز ص  293 ،288و .298
 .90همان ،ص  287ـ  325و  ،340خبر  255ـ .277
 .91همان ،ص  353ـ  ،367حدیث  287ـ .309
 .92همان ،ص  368ـ  ،376حدیث  310ـ  317و ص  446ـ  ،448حدیث  398ـ .399
 .93جمالالدین ابوالحجاج یوسف ِم ّ ِزی ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،ج  ،6ص  396ـ
 ،449شماره .1323
 .94شمسالدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبیِ ،س َیر أعالم ُالن َبالء ،ج  ،3ص  280ـ ،321
شماره .48
 .95ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابی طالب ،ج  ،4ص  96ـ .97
 .96همان ،ص  65ـ .66
 .97همان ،ص  109ـ  118مقایسه شود با :ابناعثم ،کتاب الفتوح ،ج  ،5ص  101ـ  .115البته ابن
شهرآشوب پس از نقل رجز و گزارش مبارزه هر یک از اصحاب ،آمار کشتگان سپاه عمر سعد توسط
هریک از اصحاب امام حسین علیهالسالم را افزوده است که معلوم نیست آمار یاد شده را از کدام
منبع گرفته است.
 .98همان ،ج ،4ص .120
 .99همانند رجز« :انا الحسین بن علی احمی عیاالت ابی .»...
محسن رنجبر /پژوهشگر و دانشجوی دکتری تاریخ اسالم
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قیام امام حسین (ع)

ٔ
درباره تحلیل قیام امام حسین است.
این مقاله

قیام امام حسین(ع)
حرکت اعتراضی امام حسین بن علی(ع) علیه حکومت یزید پسر معاویه که
در نهایت به شهادت امام حسین(ع) و یارانش در دهم محرم سال  ۶۱هجری
قمری و اسارت خانواده ایشان ختم شد .امام حسین(ع) مخالفت خود را
نخست پس از اقدام معاویه به بیعت گرفتن برای یزید در سال  ۵۹ه.ق و
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در منا ،علنی کرد .اما قیام آن حضرت با خودداری از بیعت با حا کم مدینه به
عنوان نماینده یزید و خروج از مدینه در ماه رجب سال  ۶۰ق عمال آغاز شد.
قیام امام حسین زمینهساز حرکتهای اعتراضی بعدی مانند قیام توابین و قیام
مختار شد که با داعیه خونخواهی امام حسین(ع) صورت گرفتند.
واقعه کربال از مهمترین عوامل شکلگیری هویت شیعیان در طول تاریخ
بوده است .همه ساله در سالگرد این واقعه شیعیان در بسیاری از نقاط جهان
مراسمهای گونا گونی را به عنوان یادبود این حرکت و عزاداری برای امام حسین
برگزار میکنند .در طول تاریخ ،درباره واقعه کربال آثار فرهنگی ،هنری و مذهبی
بسیاری پدید آمده است

زمینههای قیام
پژوهشگران در تحلیل زمینههای اجتماعی قیام حسینی و واقعه عاشورا ،عامل
اصلی را انحراف جامعه اسالمی از باورهای دینی و اخالقی اسالم دانستهاند.
[]۲
قوت گرفتن دوباره ارزشهای جاهلی و قبیلهای در روشهای کسب قدرت
و سربرآوردن دوباره اختالفات قبیلهای بهخصوص اختالف دو تیره هاشمی و
اموی ]۳[،غلبه دنیا گرایی بر روحیه جامعه اسالمی و دوری از ارزشهای اسالمی
به دلیل سلطه و تبلیغات تحریفآمیز امویان[ ]۴از عوامل انحطاط جامعه
اسالمی دانسته شده است .در چنین شرایطی که به خالفت رسیدن فردی
مانند یزید را در پی داشت ،اعتراض حسین بن علی که از بزرگان جامعه اسالمی
و مورد توجه و عالقه مردمان روزگار خود و به واسطه وصیت پیامبر(ع) مدعی
مقام خالفت بود ،دور از انتظار نبود.
پس از شهادت امام علی(ع) غالب مسلمانان با فرزندش حسن مجتبی(ع) امام
دوم شیعیان بیعت کردند ولی او مجبور شد خالفت را طی یک قرارداد صلح به
معاویه وا گذار کند .امام حسین(ع) بعد از شهادت برادرش ،به قرارداد صلح با
معاویه پایبند ماند و علیرغم دعوت گروهی از کوفیان برای قیام علیه معاویه،
[]۵
به این کار دست نزد.
معاویه در اواخر حکومت خود بر خالف مفاد قرارداد صلحی که با امام
حسن(ع) داشت ،کوشید تا فرزندش یزید را به جای خود بر جایگاه خالفت

[]۱
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بنشاند و او را به عنوان جانشین خود معرفی کرد .امام حسین(ع) به
این دلیل که یزید بر اساس هیچ یک از مبانی اسالمی و عرفی جامعه اسالمی
درباره انتخاب خلیفه به خالفت نرسیده بود و همچنین به سبب ناشایستگی
آشکار یزید برای این مقام ،خالفت او را نامشروع میدانست و به این دلیل بعد
از مرگ معاویه ،از بیعت با یزید امتناع کرد.
بیعت حسین بن علی(ع) ،نوه پیامبر(ص) و فرزند امام علی(ع) و یکی از مدعیان
خالفت ،به مشروعیت حکومت یزید یاری میرساند و یزید نیز به همین دلیل
[]۶
در اخذ بیعت از امام(ع) اصرار داشت.

دیدگاهها در مورد هدف قیام حسین
گریز از بیعت
بنابر یک دیدگاه ،حرکت امام حسین(ع) از مدینه به مکه و از آنجا به طرف کوفه،
به قصد قیام و پیکار نبوده است .از آنجا که او از بیعت با یزید خودداری کرد،
جانش در خطر بود و خروج از حجاز تنها برای حفظ جان بوده است.
بدین رو ،اقدام آن حضرت را نه قیام ،که فقط دفاع باید خواند .علی پناه
اشتهاردی از فقهای معاصر قم از مدافعان این دیدگاه است«:اساسا بیرون آمدن
امام حسین(ع) از مدینه به مکه معظمه و از مکه به طرف عراق ،برای حفظ
[]۷
جان بوده؛ نه خروج ،نه قیام ،و نه جنگ با دشمن و نه تشکیل حکومت».
این دیدگاه در میان گفتهها و آثار برخی دیگر از معاصران نیز به چشم میخورد:
«ستمگران و زورمداران روزگارش ا گر او را به حال خود وا میگذاشتند ،او هرگز
از آن دو شهر معنوی و عبادی بیرون نمیرفت و کار دیگری را بر عبادت خدا
ترجیح نمیداد« ]۸[».کار امام حسین(ع) انقالب نبود ،قیام هم نبود .اعتراض
[]۹
بود».

تشکیل حکومت
بنابر این دیدگاه ،هدف امام حسین(ع) بیرون آوردن خالفت و حکومت از
دست یزید و تشکیل حکومت بوده است .پس از سید مرتضی تا قرن چهاردهم
[]۱۰
در میان عالمان شیعه کسی از این موضوع سخن نگفته است.
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دیدگاه سید مرتضی
سید مرتضی از عالمان و متکلمان شیعی معتقد است هنگامی که امام
حسین(ع) اصرار مردم کوفه و توانایی نظامی آنان و ضعف حکومت کوفه را
مالحظه کرد ،تصمیم گرفت دعوت آنان را بپذیرد و در واقع ،با وجود چنین
امکاناتی در کوفه ،رفتن به این شهر را الزم دانست]۱۱[.او بر این باور است که
احتمال وقوع چنین خیانتی از کوفیان بعید بود و بدین رو امام حسین(ع)
گمان نمیبرد که آنان دعوت خویش را به یکباره پس گیرند و عهد خود را
بشکنند ]۱۲[.سید مرتضی با یاد آوری صحنههای تاریخی حضور مسلم در کوفه
سعی کرده است نشان دهد که اسباب پیروزی امام حسین(ع) بر دشمنان
[]۱۳
فراهم بود؛ اما حوادث بعدی ،ماجرا را خالف آنچه توقع میرفت ،رقم زد.
سید مرتضی بر آن است که چون رویارویی سپاهی کم شمار با یک سپاه مسلح
پرشمار معقول نمینماید و دین نیز به آن توصیه نمیکند ،باید نتیجه گرفت
که امام ناچار به جنگ شده و خود به آن میل نداشته است ]۱۴[.همچنین،
هنگامی که پرا کنده شدن و عهدشکنی کوفیان آشکار گشت ،امام حسین(ع)
تصمیم به بازگشت و متارکه درگیری گرفت همان گونه که امام حسن(ع) چنین
کرد .در واقع ،شرایط دو برادر در هر دو مورد یکسان بود ولی متارکه جنگ از
[]۱۵
حسین(ع) پذیرفته نشد.

دیدگاه صالحی نجف آبادی)
صالحی نجفی آبادی در کتاب جنجال برانگیزش با نام شهید جاوید نظریهای
را مطرح ساخت .بنابر گفته صالحی ،پس از مرگ معاویه ،بستری برای تشکیل
حکومت اسالمی فراهم شده بود و در این هنگام امام حسین احساس مسئولیت
بیشتری کرد و بر خود الزم دانست که برای زنده کردن اسالم اقدام کند و با تشکیل
حکومتی نیرومند ،وضع موجود را تغییر دهد و اسالم و مسلمانان را از چنگال
ستمگران برهاند .اندیش ه محوری کتاب وی آن است که امام حسین سه هدف
را دنبال میکرد :نخست تشکیل حکومت ،دیگری و در مرحلۀ دوم برقراری صلح و
در درجۀ سوم حفظ عزت و تحمل شهادت .امام نخست در پی حکومت بر آمد و
چون اوضاع دگرگون شد ،خواستار صلح گشت و سرانجام ذلت را نپذیرفت و تن به
شهادت داد .با این وصف امام خود برای کشتهشدن هیچگونه فعالیتی نکرد بلکه
این عمال حکومت ضد اسالم بودند که فرزند پیغمبر را کشتند و چنین خسارت
[]۱۶
بزرگی را بر جهان اسالم وارد ساختند.
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مخالفان دیدگاه تشکیل حکومت
به گفته صحتی سردرودی،شیخ مفید ،سید بن طاووس ،سید عبدالوهاب
حسینی استرآبادی ،محمدباقر مجلسی ،عبداهلل بحرانی اصفهانی ،رضی بن نبی
قزوینی و سید محسن امین از مخالفان نظریهای که هدف امام حسین(ع) را
تشکیل حکومت میداند .برخی از این نویسندگان ا گرچه بصورت تفصیلی در
[]۱۷
این زمینه سخن نگفتهاند اما در آثار خود نظر سید مرتضی را نقد کردهاند.

نظریه شهادت
به گفته صحتی سردرودی،شیخ مفید ،سید بن طاووس ،سید عبدالوهاب
حسینی استرآبادی ،محمدباقر مجلسی ،عبداهلل بحرانی اصفهانی ،رضی بن نبی
قزوینی و سید محسن امین از مخالفان نظریهای که هدف امام حسین(ع) را
تشکیل حکومت میداند .برخی از این نویسندگان ا گرچه بصورت تفصیلی در
[]۱۷
این زمینه سخن نگفتهاند اما در آثار خود نظر سید مرتضی را نقد کردهاند.
شهادت عرفانی
این نظریه تفسیری غیراجتماعی و غیرسیاسی و بلکه سیاست زدایانه از قیام
امام حسین(ع) است سید بن طاووس این دیدگاه را مطرح کرده است وی در
سرآغاز کتابش میگوید«:هنگامی که اولیای خداوند پی میبرند که زندگیشان
در این دنیا میان ایشان و بخششهای خداوند حائل است ،جامه ماندن را از
تن برمیکنند و درهای لقای خداوند را میکوبند و خود را در معرض شمشیرها
و نیزهها قرار میدهند ]۱۸[.فاضل دربندی معتقد است امام حسین(ع) با ارسال
[]۱۹
نامه به کوفه قصد داشت عدهای به همراه او به نعمت شهادت برسند.
صفی اهلل شاه در زبده االسرار و عمان سامانی در گنجینه االسرار و نیر تبریزی در
[]۲۰
آتشکده با واژگان عرفانی به تفسیر قیام پرداختهاند.
شهادت فدیه ای
این دیدگاه معتقد است امام حسین(ع) به شهادت رسید تا گناهکاران را شفاعت
دهد و آنها را به درجات معنوی برساند .شریف طباطبایی ،مال مهدی نراقی،
مال عبدالرحیم اصفهانی از معتقدین به این نظریه هستند .مال مهدی نراقی در
این زمینه میگوید :امام برای رسیدن به شفاعت کبرا ،که مقتضی استخالص
همه محبان و موالیان باشد به شهادت راضی شد ...زیرا که رفع کدورات
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[]21

معاصی امت و شفاعت ایشان موقوف بر خون و تالم ایشان است.

شهادت سیاسی
این تفسیر برخاسته از نگرش اسالم سیاسی بوده و تفسیری متاخر است که
امروزه بیشتر تبیین و ترویج میشود علی شریعتی ،میرزا خلیل کمرهای ،مرتضی
مطهری ،سید رضا صدر ،جالل الدین فارسی از جمله معتقدین به این نظریه
شمرده شدهاند .این نگاه تفسیری انقالبی و سیاسی از نهضت امام حسین(ع)
ارائه میدهد .شریعتی در این باره میگوید« :حسین را نگاه کنید که زندگیش را
رها میکند و برمیخیزد تا بمیرد .زیرا جز این ،سالحی برای مبارزه و برای رسوا
کردن دشمن ندارد .میداند که ا گر نمیتواند دشمن را بشکند میتواند به این
[]۲۲
وسیله رسوا کند».

امر به معروف و نهی از منکر

اهداف دیگر
برخی عزت نفس و غیرت دینی را هدف امام حسین(ع) دانستهاند و استدالل
کردهاند که شخصیت امام بهعنوان نماد مردانگی و کرامت و شخصیت یزید
نماد شرارت و الابالی گری بود که این تعارض در روز عاشورا به تقابل کشیده
شد ]۲۳[.برخی نیز ماموریتی ویژه برای امام در نظر میگیرند و عاشورا را رمزآلود
و اسطورهای معرفی میکنند که تعقل راهی در این حریم ندارد و باید راه تعبد
و تحیر را در پیش گرفت ]۲۴[.برخی نیز گریه و عزاداری را مطرح میکنند از نظر
اینان امام کشته شد تا مردم برای او گریه کنند و به این وسیله به راه راست
[]۲۵
هدایت شوند.

آثار سیاسی قیام امام حسین(ع)
حرکتهای اعتراضی پس از واقعه:
عبداهلل بن عفیف ازدی ،قیام مردم سیستان و واقعه حره
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قیام امام حسین(ع) باعث جرئت یافتن گروههایی شد که تا آن زمان به
علت خفقان اموی جرئت اعتراض به دستگاه حا کمه را نداشتد .بالفاصله پس
شهادت امام حسین(ع) حرکتهای انقالبی و اعتراضی از همان کوفه آغاز شد و
تا سالیان دراز ادامه یافت .بسیاری از این قیامها با شعار یا لثارات الحسین[]۲۶
مردم را به تحرک علیه حکومت وا میداشت .به گفته ابوالقاسم امامی ،عبارت
«یا لثارات الحسین» پس از حادثه عاشورای سال ۶۱ق ،مورد استفاده سیاسی و
مذهبی همه قیامکنندگان شیعی و ایرانی بود[ .]۲۷حتی ابومسلم خراسانی نیز
با توجه به حساسیت مردم نسبت به امام حسین(ع) و انزجار آنان از حکومت
اموی ،قیام سیاه جامگان را با شعار یا لثارات الحسین پایهریزی کرد[.]۲۸
اولین اعتراض ،برخورد عبداهلل بن عفیف با ابن زیاد بود .عبداهلل در مسجد کوفه
ن زیاد که امام حسین(ع) را کذاب خوانده بود اعتراض کرد و او و
به سخنرانی اب 
[]۳۰
[]۲۹
پدرش را دروغگو خواند .ابن زیاد دستور دستگیری او را داد بستگانش او
را از مسجد بیرون بردند ولی ماموران شب هنگام خانه او را محاصره کردند[]۳۱و
پس از درگیری او را دستگیر کردند .به دستور ابن زیاد گردنش را زدند و بدنش
را در کناسه کوفه در جایی به نام سبخه بهدار آویختند ]۳۲[.گفته شده است او
اولین شیعهای است که پس از واقعه عاشورا کشته شد[.نیازمند منبع]
گزارشی در تاریخ سیستان حکایت از آن دارد که مردم سیستان به محض
شنیدن خبر شهادت امام حسین(ع) علیه حا کم سیستان که برادر عبیداهلل بن
[]۳۳
زیاد بود شورش کرده ،وی را از شهر بیرون راندند.
َ َ
ی عامر
مردم مدینه نیز در سال  ۶۳هجری به رهبری عبداهلل بن حنظلة بن اب 
علیه حکومت یزید بن معاویه شورش کردند .حرکت مردم مدینه از طرف سپاه
شام به فرماندهی مسلم بن عقبه در هم کوبیده شد]۳۴[.در این واقعه ،بسیاری
از مردم مدینه ،از جمله  ۸۰تن از صحابه پیامبر(ص) و  ۷۰۰تن از حافظان
قرآن کشته شدند و اموال و نوامیس مردم به غارت رفت .مسعودی قتل امام
[]۳۵
حسین(ع) را از عوامل شورش مردم مدینه میداند.

قیام توابین
یکی از قیامهای شیعی پس از واقعه عاشورا است که با هدف خون خواهی امام
حسین(ع) و شهدای کربال ،در سال  ۶۵ه.ق به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی
صورت پذیرفت ]۳۶[.لشکر توابین در  ۵ربیع االول از نخیله راهی دمشق شدند.
هنگامی که سپاه به کربال رسید ،از اسبها پیاده شدند و گریان خود را به
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قبر امام(ع) رسانده و اجتماع پرشوری را تشکیل دادند ]۳۷[.سلیمان در میان
آنان گفت :خدایا تو شاهد باش که ما بر دین و راه حسین(ع) و دشمن قاتالن
او هستیم ]۳۸[.توابین نیز به دعا پرداختند تا حال که توفیق شهادت در رکاب
حسین(ع) نصیب آنان نشده است ،خداوند از شهید شدن آنان پس از او محروم
[]۳۹
نسازد.

قیام مختار

[]۴۰

این قیام در سال  ۶۶قمری در کوفه شروع شد و پس از یک سال و ششماه
در سال ۶۷ق به پایان رسید ]۴۱[.در این قیام بسیاری از عامالن شهادت امام
حسین(ع) و یارانش از جمله عبیداهلل بن زیاد ،عمر بن سعد ،شمر بن ذی
الجوشن و سنان بن انس کشته شدند .قیام مختار با نام محمد بن حنفیه
صورت گرفت ]۴۳[]۴۲[.اما برخی عالمان شیعه معتقدند که مختار با دستور امام
[]۴۵[]۴۴
سجاد(ع) قیام کرده است.

قیام زید بن علی
قیام زید فرزند امام سجاد(ع) از قیامهایی است که گفتهاند از قیام امام
حسین(ع) متاثر بوده است .توجه به امر به معروف و نهی از منکر و قیام همه
جانبه علیه ظالمان میراثی است که زید از جدش امام حسین(ع) گرفته بود.
او با تکیه بر بیعت پانزده هزار نفر از اهالی کوفه در چهارشنبه آخر ماه صفر سال
۱۲۲ق علیه هشام بن عبدالملک ،خلیفه اموی ،قیام کرد .کوفیان او را مانند امام
حسین(ع) تنها گذاشتند .جنگ میان او سپاهیان خلیفه سه روز طول کشید و
زید در روز سوم به شهادت رسید .بسیاری از علمای شیعه معتقدند که قیام زید
[]۴۶
با اجازه امام صادق(ع) بوده است.

قیامهای دیگر علویان
قیام یحیی بن زید ،قیام نفس زکیه و قیام ابراهیم بن عبداهلل
پس از قیام زید ،علویان به ویژه علویان حسنی و به تعبیری زیدیان به پیروی
از زید علیه بنی امیه قیام کردند .قیام علویان تنها به دوره خلفای اموی
ختم نشد بلکه آنان در دوره عباسیان نیز دست به قیام زدند .پس از قیام
زید ،فرزندش یحیی که نوه امام سجاد(ع) و پسر عموی امام صادق(ع) بود
از کوفه[ ]۴۷رهسپار خراسان شد .یحیی با همان نگرش پدرش ،علیه بنی
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امیه و دستگاه ظلم و جور در خراسان قیام کرد .وی در نهایت در سال
[]۴۹[]۴۸
۱۲۶ق کشته شد.
اندیشه مخالفت با بنیامیه همچنان در میان علویان پررنگ بود .محمد
بن عبداهلل بن حسن نیز از جمله افرادی بود که در اواخر دوره بنیامیه با او
بیعت شد .بنی عباس نیز با محمد بن عبداهلل بیعت کرده و در امر حکومت
او را سزاوارتر دانستند ]۵۰[.اما با سقوط بنی امیه عباسیان بیعت با علویان را
شکسته و خود بر قدرت تکیه زدند .آنان همه مسلمانان از جمله علویان
را وادار به بیعت با خلیفه عباسی کرده ،با مخالفان برخورد میکردند ]۵۱[.از
این رو علویان علیه عباسیان نیز قیام کردند .این قیامها نخستین بار توسط
محمد بن عبداهلل نفس زکیه در سال ۱۴۵ق در مدینه صورت گرفت که در
[]۵۲
نهایت با کشته شدن نفس زکیه پایان یافت.

تأثیر قیام کربال در سقوط امویان
قیام کربال به دو صورت اثر مستقیم بر سقوط امویان داشت .از طرفی مردم
به خصوص محبان اهل بیت(ع) امویان را عامل قتل و کشتار فجیع کربال
میدانستند و امام حسین(ع) نیز قیامش علیه حا کمیت ستمکار امویان
و یزید عنوان کرده بود .عاملی که در قیام زبیریان و قیام مختار به صورت
واضحی وجود داشت و این دو قیام تا مرز سرنگونی کامل امویان پیش رفت؛
اما به عللی سرنگونی امویان توسط عباسیان اتفاق افتاد.
از طرف دیگر عباسیان نیز یکی از دالیل اصلی قیام خویش علیه امویان را
انتقام از خون امام حسین(ع) عنوان کرده بودند و این مطلب در نامه منصور
[]۵۳
عباسی به محمد بن عبداهلل بن حسن موجود است.

تأثیر قیام کربال بر جامعه شیعه
واقعه کربال زمینهساز تولید آثار فرهنگی و تمدنی فراوانی در بین شیعیان
شده است .آثار هنری ،بناهای ویژه ،آثار مکتوب همچون کتابهای
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مقتل ،کتابهای شعر آیینی و مرثیه و کتابهای تحلیلی واقعه کربال ،مراسم
و آیینهای روضهخوانی ،تعزیه ،سینهزنی و زنجیرزنی که گونههای عزاداری
هستند.

عزاداری
سوگواری محرم
عزاداری و سوگواری برای امام حسین و شهیدان کربال از مهمترین عناصر شکل
دهنده جامعه شیعی است ]۵۴[.بنابه گزارشهای تاریخی عزاداری با فاصلهای
کوتاه از واقعه کربال و با تأیید و تإ کیدامامان شیعه در بین شیعیان جاری بوده
است .ولی تبدیل آن از یک عمل فردی و محدود به یک مناسک اجتماعی
و عمومی نتیجه دوران حکومت آل بویه است .حکومت آل بویه مردم را به
[]۵۵
عزاداری دعوت کرد و در روز عاشورا بازارها تعطیل شد.
در مصر از سال ۳۹۶ق همه ساله در روز عاشورا بازارها تعطیل میشد و مردم
نوحهخوانان به طرف مسجد جامع قاهره حرکت میکردند.در مسجد نیز
[]۵۶
مراسم سخنرانی و مرثیه سرایی برقرار بود.
در سراسر شبه قاره هند ،عزاداری برای امام حسین به خصوص در ایام دهه
محرم امری فرا گیر است و به جز شیعیان ،اهل سنت هم عزاداری میکنند.
مهمترین منبع مورد مراجعه در شبه قاره کتاب روضه الشهداء است که به
زبان اردو و دکنی ترجمه شده است]۵۷[.مناسک عزاداری و اطعام و نذورات در
شهرهای کویته ،الهور ،کراچی ،پاراچنار ،حیدر آباد ،لکهنو ،دهلی و دکن برگزار
میشود ]۵۸[.در هند روز عاشورا تعطیل رسمی است]۵۹[.و حتی هندوان نیز در
عزاداری مشارکت میکنند ]۶۰[.در برخی مناطق هند زیارتگاههایی به عنوان
نماد قبر شهدای کربال و حرم امام حسین یا حضرت ابوالفضل میسازند و در آن
[]۶۱
زیارتنامه میخوانند.

ادبیات عاشورایی
ا گر از اشعار سروده شده در روز عاشورا و خاندان اهل بیت بگذریم ،نخستین
شاعر عرب که درباره واقعه عاشورا شعر سروده است عقبة بن عمرو السهمی
است]۶۲[.و پس از آن تا کنون بخش مهمی از ادبیات عرب به شعر عاشورایی و
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مرثیه سرایی اختصاص داشته است .عبدالجلیل رازی شعرهای شاعران
حنفی و شافعی برای امام حسین را غیرقابل شمارش توصیف میکند
به نوشته دانشنامه شعر عاشورایی سرودن شعر فارسی در عزای امام حسین(ع)
و واقعه کربال از قرن چهارم هجری قمری آغاز شده و نخستین سوگسروده اثر
کسائی مروزی (م ۳۹۰ق) است ]۶۴[.در قرنهای پنجم و ششم سرودهها درباره
واقعه عاشورا فراوان نیست[ ]۶۵ولی از قرن ششم تا هشتم مرثیه سرایی گسترش
مییابد[]۶۶در قرن دهم و با ظهور و حا کمیت صفویه در ایران بخش مهمی از
شعر فارسی به واقعه عاشورا اختصاص مییابد[ ]۶۷محتشم کاشانی سراینده
ترکیببند «باز این چه شورش است» مشهورترین مرثیه سرای این دوره است.
[ ]۶۸در دوره افشاری شعر مذهبی عاشورایی افول کرد ولی با روی کار آمدن زندیه
شعر آیینی و سوگسرودهها گسترش یافتند ]۶۹[.نویسنده کتاب دانشنامه شعر
عاشورایی نام  ۳۴۵شاعر را به همراه چند بیت از اشعار آنان برای امام حسین
[]۷۰
جمعآوری کرد ه است.
[]۶۳

مقتل نگاری
ل که ماجرای کشته شدن امام حسین(ع) و یارانش را شرح
کتابهای مقت 
میدهند جزو میراث ادبی و تاریخی شیعه محسوب میشوند .بر این اساس
مقتلنگاری نیز بخشی از فرهنگ مسلمانان است که در پی واقعه عاشورا
گسترش یافته است .مقتل الحسین نوشته ابیمخنف را نخستین اثر مکتوب
در این باره دانستهاند .روضة الشهداء را نیز میتوان مشهورترین کتاب مقتل
فارسی دانست .بیشترین کاربرد کتابهای مقتل استفاده در مجلس عزاداری
ن متاخر خوانندگان بیش از سایر مقتلها به
و روضهخوانی است .در دورا 
کتابهای لهوف نوشته سید ابن طاووس و نفس المهموم نوشته شیخ عباس
قمی مراجعه میکنند.

قیام امام حسین از نگاه اهل سنت
نویسندگان اهل سنت رویکرد واحدی نسبت به حرکت امام حسین(ع) ندارند.
برخی همانند ابوبکر ابن العربی ،آن را حرکتی نامشروع در مقابل حا کمیتی
مشروع دانستهاند ]۷۱[.ابن تیمیه نیز حرکت امام حسین را مصداق فتنه و

203

کت

ــا
بم

ــ

ا
ه ـــ
زاد

خالف دستور پیامبر دانسته است ]۷۲[.به گفته حمید عنایت در صد سال اخیر
و به خصوص پس از دوران سید جمالالدین اسدآبادی نگاه نویسندگان اهل
سنت به واقعه عاشورا تغییر کرده و بسیاری از نویسندگان ایشان حرکت امام
[]۷۳
حسین را تایید میکنند.

پی نوشت
 .1شهیدی ،قیام امام حسین ،ص۱۰۹-۱۰۷
 .2جمعی از نویسندگان ،زمینههای قیام امام حسین(ع) ،ج ،۲ص۱۸
 .3مکارم شیرازی ،عاشورا ریشه ها ،انگیزه ها ،ص ۹۵؛ شهیدی ،قیام امام حسین ،ص-۶۹
۷۸
 .4نک  :جعفریان ،تاملی در نهضت عاشورا ،ص۵۱-۳۹؛ عبدالمحمدی ،ریشههای فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی قیام امام حسین(ع) ،ص۴۴
 .6دینوری ،اخبار الطوال ،ص۲۲۲-۲۲۱
 .7نک :جعفری ،تشیع در مسیر تاریخ
 .8اشتهاردی ،هفت ساله چرا صدا درآورد؟ ،ص.۱۵۴
 .9صحتی سردرودی ،عاشوراپژوهی با رویکردی به تحریف شناسی تاریخ امام حسین(ع)،
ص.۴۴۱
.10صحتی سردرودی ،عاشوراپژوهی با رویکردی به تحریف شناسی تاریخ امام حسین(ع)،
ص.۴۷۷
 .11صحتی سردرودی ،محمد ،عاشورا پژوهی ،انتشارات خادم الرضا ،قم ،۱۳۸۵ ،ص۳۱۱
 .12شریف مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص۱۷۶
.13شریف مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص۱۷۶
 .14شریف مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص۱۷۶
 .15شریف مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص۱۷۶
 .16شریف مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص۱۷۸
 .17صالحی نجفآبادی ،شهید جاوید ،ص.۱۵۹
 .18محمد صحتی سردرودی ،۱۳۸۵ ،ص.۲۹۹-۲۹۶
 .19محمد اسفندیاری ،۱۳۸۷،ص.۷۰
.20محمد اسفندیاری ،۱۳۸۷،ص.۷۱
 .21محمد اسفندیاری ،۱۳۸۷،ص.۷۴
 .22محمد اسفندیاری ۱۳۸۷ ،ص.۸۴
 .23محمد اسفندیاری ،۱۳۸۷،ص.۹۳
 .24صحتی سردرودی ،۱۳۸۵ ،ص.۳۳۳
 .25صحتی سردرودی ،۱۳۸۵ ،ص.۳۳۵
 .26صحتی سردرودی ،۱۳۸۵ ،ص.۳۳۸
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 .30ابنکثیر،البدایه و النهایه ،ج ،۸ص۱۹۱؛ طبری ،ج ،۵ص۴۵۹
 .31ابنکثیر ،البدایه و النهایه ،ج ،۸ص۱۹۱؛ طبری ،ج ،۵ص۴۵۹
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 .32ابناثیر ،الکامل ،ج ،۴ص۸۳؛ طبری ،ج ،۵ص۴۵۹
 .34طبری ،ج ،۵ص۴۵۹
 .25تاریخ سیستان ،ص۱۰۰
 .26االمامة و السیاسة ،ج  ،۱ص۱۸۵؛ابن سعد ،کتاب عیوناالخبار ،ج  ،۱جزء ،۱ص۱
 .27مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،۳ص۶۸
 .28البدایه و النهایه ،ج  ،۸ص ۲۷۶و .۲۷۷
.29الکامل فی التاریخ ،ج  ،۴ص.۱۷۸
.30تاریخ طبری ،ج  ،۴ص ۴۵۶و ۴۵۷
.31مقتل ابو مخنف ،ص.۲۹۱
.32طبری ،ج۷ص ۱۸۳
.33تاریخ قم،ص۲۹۰:
.34إمتاع األسماع،ج،۱۲ص۲۵۰:
 .35تاریخ اإلسالم،ج،۵ص۶۲:
 .36معجم الرجال ،ج۱۸ص ۱۰۰
 .37تنقیح المقال ،ج۳ص ۱۰۱
 .38مهدی فرمانیان /سید علی موسوی نژاد ،زیدیه تاریخ و عقاید ،ص.۳۴-۳۲
 .39طبری ،تاریخ طبری،ج،۴ص.۹۶۳
 .40ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبین ،ص.۱۵۰ - ۱۴۵
 .41یحیی بن حسین هارونی ،االفاده فی تاریخ االئمه الزیدیه ،ص.۷۲ - ۶۸
 .42ابن طباطبا ،الفخری فی االداب السلطانیه ،ص.۱۱۹
.43ابن قتیبه ،المعارف ،تحقیق ثروت عکاشه ،ص.۲۳۱
.44فرمانیان و موسوی نژاد ،زیدیه تاریخ و عقاید ،ص.۳۸
.45ر.ک به :نقش عاشورا و عزاداریهای عصر ائمه علیهم السالم در سقوط امویان و پیروزی عباسیان
 .46رحمانی ،آیین و اسطوره در ایران شیعی ،ص۱۰
 .47رحمانی ،آیین و اسطوره در ایران شیعی ،ص .۵۸ابن کثیر ،البدایة و النهایة ،ج ،۱۱ص۲۶۷
 .48خزعلی ،قیام امام حسین از دیدگاه علمای اهل سنت ،صن۶۱-۶۰
 .49موسسه شیعه شناسی ،سنت عزاداری و منقبتخوانی ،ص۱۵۶
.50موسسه شیعه شناسی ،سنت عزاداری و منقبتخوانی ،ص۱۵۷
.51موسسه شیعه شناسی ،سنت عزاداری و منقبتخوانی ،ص۱۵۸
.52موسسه شیعه شناسی ،سنت عزاداری و منقبتخوانی ،ص۱۵۷
.53موسسه شیعه شناسی ،سنت عزاداری و منقبتخوانی ،ص۱۵۸
.54مهماندار ،امام حسین در آیینه شعر و ادب ،ص۵۳
.55رازی قزوینی ،نقض ،ص۴۰۴
.56محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج ،۲ص۷۱۷
.57محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج ،۲ص۷۱۸
.58محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج ،۲ص۷۱۸
.59محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج ،۲ص۷۱۹
.60محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج ،۲ص۷۱۹
.61محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج ،۲ص۷۲۰
 .62رک :محمدزاده ،دانشنامه شعر عاشورایی ،ج۲
.63خزعلی ،قیام امام حسین از دیدگاه علمای اهل سنت ،صن۵۹-۵۸
 .64ناصری داودی ،شهادت امام حسین از منظر اهل سنت ،ص۲۵۷
 .65عنایت ،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر ،ص۳۱۴

205

مع

ا
ه ـــ
زاد

ــ

کت

ــا
بم

رف
ــا

ــ

جویبارهای اشک در صحاری غم

اشـ ــاره
با بروز نبردهای لشکر حق و باطل در تاریخ اسالم ،انسانهای با ایمان
جان خویش را بر سر عهد و پیمان الهی نهاده و زندگی جاودانه یافتند
ّاما بازماندگان در غم از دست دادنشان به سوگ نشسته و اشک ماتم
میریختند .اشکی که حکایت از عالقه درونی و عاطفه بشری داشت.
پیامبر خدا(ص) در فقدان فرزندش ابراهیم که از دنیا رفت بسیار متأثر
شد و اشک می ریخت و می فرمود« :ای ابراهیم دل می سوزد و اشک می
ریزد و ما به خاطر تو محزونیم ولی هرگز چیزی نمی گوئیم که بر خالف
رضای پروردگار متعال باشد )1(».بنابراین گریستن در مصائب چنانچه با
جز ع و فز ع و اعتراض به امر پروردگار همراه نشود نه تنها نکوهیده نیست
بلکه امری پسندیده و مورد قبول عقل است.

عزاداری در سنت و سیره رسول اکرم(ص)
در نبرد احد که هفتاد نفر از سپاهیان اسالم شهید شدند ،زنان مدینه در غم
شهادت آن مجاهدان جامه سیه به تن کرده و به گریه و زاری پرداختند.
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ابن اسحاق می گوید:
روزی رسول خدا(ص) از کنار خانه های انصار می گذشت که نا گهان صدای
گریه و نال اهل منزل را در سوگ شهیدانشان شنید .در این هنگام اشک
حضرت جاری شد و فرمود« :لکن حمزة البوا کی له» ولیکن حمزه عموی
بزرگوار من گریه کن ندارد .با این بیان ،حضرت گریه بر شهید را تأئید کرد
و هم سوز دل خویش را در شهادت مظلومانه حمزه ابراز داشت و همچنین
ریشه فرهنگی گریه بر شهید را از آنجا که وی فردی با ارزش و اشک ریختن
بر او احیاء حماسه شهید و ارزش های معنوی اوست اعالم داشت .بدنبال
این ماجرا ،زنان از سخن پیامبر با خبر شدند ،تصمیم گرفتند در مجلسی
اجتماعی کنند و همگی بر حمزه بگریند ،رسول خدا که از عمل آنان مطلع
گردید فرمود« :خدا شما را رحمت کند به خانه هایتان برگردید بدرستی که
()2
شما عزاداران هستید و خودتان را تعزیت داده اید».
فاطمه زهرا(س) هر دو سه روزی یک باز کنار قبور شهدای احد می آمد و گریه
و انابه می کرد ،همچنین ام سلمه همسر پیامبر(ص) ماهی یک بار بر مزار به
خون خفتگان آن غزوه می آمد و بر آنها سالم می داد .روزی با خدمتکارش
بدانجا آمد ،وی به آنها درودی نگفت ،ام سلمه او را مورد خطاب قرار داد و
گفت چرا به آنها درود نمی فرستی به خدا قسم هر که به آنها درود فرستد تا
روز رستاخیز جوابش را تکرار می کنند و این سنتی است که رسول خدا آن را
()3
بوجود آورد.
اسماء همسر جعفر بن ابیطالب می گوید بعد از شهادت جعفر وقتی با رسول
خدا(ص) روبر شدم ،آن حضرت فرمود :اسماء فرزندان جعفر کجایند .آنها را
به حضور پیامبر آوردم ،آنها را به سینه اش چسبانید و نوازش کرد و گریست.
اسماء اضافه می کند که من هم ناله زده و گریستم طوری که زنها اطرافم را
گرفتند .رسول خدا(ص) فرمود :ای اسماء! نگو از دوری و فراق چه کنم به
سینه ات نزن .سپس رسول خدا از خانه خارج شد و بر دخترش زهرا وارد
گردید ،فاطمه زهرا(س) فرمود« :واعماه» وای پسرعمویم را از دست دادم.
و بیان کرد« :علی مثل جعفر فلیبک البا کیه» برای مثل جعفر سزاوار است
گریه کننده بگرید .آنگاه فرمود :برای خانواده جعفر غذایی تهیه کرده برایشان
()4
ببرند زیرا آنها به سوگ جعفر مشغولند.
حضرت علی(ع) به رسول خدا(ص) عرض کرد :ای رسول خدا آیا شما عقیل
را دوست دارید .فرمود :آری به دو جهت ،یکی به خاطر خود عقیل و
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دیگری به خاطر عالقه به ابی طالب چونکه ابی طالب عقیل را دوست دارد
من هم او را دوست دارم .بدان که فرزند عقیل(مسلم) در محبت فرزندت
حسین شهید می گردد .سپس رسول خدا چنان گریست که اشکش به سینه
ریخت و فرمود :به خدا شکایت می کنم از آن مصائبی که بعد از من به عترتم
()5
می رسد.

سوگواری برای امام حسین(ع)
سوگواری بر اهل بیت پیامبر بخصوص سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی
از باالترین شعائر اسالمی است .این عمل برای زنده نگه داشتن آیین حق و
ارزش های دینی و مبارزه با ظالمان تاریخ از دستوراتی است که بزرگان دین
بر آن تأ کید داشته اند .عزاداری در فرهنگ شیعه همواره آمیخته با عواطف
واحساسات مبتنی بر عقل و منطق بوده و روحیه ایثار ،حق طلبی و حق خواهی
را در وجود آدمی زنده نگه می دارد .گریستن در مجالس عزا نه تنها یک احساس
زودگذر و مقطعی نیست بلکه نوعی پیوستگی و ارتباط عمقی و پایدار با صاحب
حماسه و ّ
مؤید همنوایی و سوختگی دل با حوادث پیش آمده است بشرط
آنکه راه و روش امامان معصوم در بوجود آوردن فضا و ّ
مقدمات گریستن بر
اباعبداهّلل(ع) فرا روی عزاداران و مشتاقان آن حضرت قرار گیرد .و در سوگواری بر
امام شهیدان از جهت گیری های صحیح و درست در بیان وقایع استفاده برد.
در تاریخ آمده که حضرت باقر(ع) هشتصد درهم به منی فرستاد تا زنان نوحه
خوان در آن جا برای مصائب اهل بیت نوحه خوانده و ندبه کنند و مردم را
متوجه مظلومیت آنها کنند.
چونکه در مکه و مدینه مردم در خانه ها مراسم عزاداری داشتند و از اوضاع
()6
سیاسی و اجتماعی آ گاه نبودند.
بهره جستن از اشعار و مراثی در عزای ساالر شهیدان رویه مرسوم در ایام
محرم و مناسبت های ویژه است که در ابتدا ،پیشوایان دین بدان مبادرت
می ورزیدند.
جعفربن عفان بر حضرت صادق(ع) وارد شد ،آن حضرت فرمود :درباره امام
حسین(ع) شعر خوبی گفته ای؟ عرض کردم :آری ،فرمود :بخوانید .هنگامی که
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جعفر اشعار را خواند ،حضرت سخت گریه کرد و اشک از دیدگانش سرازیر
شد و به وی فرمود :فرشتگان ّ
مقرب خدا گفتار تو را درباره حسین(ع) گواهی
()7
می دهند ،آنان نیز مانند ما گریستند .خداوند بهشت را بر تو واجب گرداند.

پیشگامان در عزای امام حسین(ع)
اسماء بنت عمیس می گوید :در روز والدت امام حسین(ع) رسول خدا(ص)
نزد من آمد وفرمود:ای اسماء فرزندم را بیاور ،حسین را در پارچه ای سفید
پیچیده و به دست رسول خدا(ص) دادم .حضرت در گوش راست او اذان و
در گوش چپش اقامه خواند آنگاه وی را بر دامان نهاد و گریست ،عرض کردم
پدر و مادرم به قربانت برای چه می گریید؟ فرمود :بر این پسرم گریه می کنم.
گفتم :او که ا کنون متولد شده است .فرمود :اسماء وی را ستمگران می کشند
()8
که خداوند شفاعتم را به ایشان نرساند.
بنابر اقوال تاریخی پیامبر خدا(ص) در منزل همسرانش قضیه شهادت
امام حسین را بیان نموده و بر این واقعه گریستند .از جمله آنکه ام سلمه می
گوید :روزی رسول خدا تربتی به من داد و گفت نزد تو امانت باشد و آنگاه که
به صورت خون درآمد بدان حسینم شهید شده است.
ام سلمه آن تربت را در شیشه ای ریخت و همه روزه به آن سر می زد و می
گفت :ای خا ک آن روز که تو به صورت خون درآیی روز بزرگی است! این
رویداد وقتی بوقوع می پیوندد که روز عاشورا فرا رسیده و ام سلمه رسول
خدا(ص) را در حالت رؤیا مشاهده می کند در حالی که گریان و ناراحت است
وقتی علت ناراحتی آن حضرت را جویا می شود می فرماید :فرزندم حسین
کشته شده است آن زمان ام سلمه زنان هاشمی را فرا خوانده و می گوید:
ای فرزندان عبدالمطلب مرا در گریستن بر آقایمان حسین که شهید شده
()9
یاری دهید.
نه تنها رسول خدا(ص) به سوگ امام حسین خبر داد و گریست بلکه حضرت
علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از شهادت فرزندشان مطلع بودند و بر حوادثی
که قرار بود در آینده پیش آید سوگوار شدند .ابن عباس می گوید :در سفری
که امیرالمؤمنین(ع) به سوی صفین می رفت در سرزمین نینوا توقف نمود.
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آن حضرت فرمود :ابن عباس این زمین را می شناسی ،گفتم:نمی شناسم
فرمود :ا گر می شناختی تا نمی گریستی از آن نمیگذشتی ابن عباس می
گوید :حضرت چنان گریست که محاسنش تر شد و اشک از چشمانش به
()10
سینه روان شده و مانیز با او گریستیم.
زمانی که کاروان امام حسین از مدینه بسوی مکه به راه افتاد ،زنان بنی
هاشم به نوحه گری پرداختند و گریان و پریشان در بدرقه آن پا کان روزگار
ضجه می زدند .امام حسین فرمودند :چرا گریه می کنید .زنان گفتند ،چرا
در اشک ریختن پیشی نگیریم در حالی که وقتی شهید شوید آن روز برایمان
چون رحلت جدتان رسول اهّلل و شهادت علی مرتضی(ع) ،فاطمه زهرا(س) و
امام حسن مجتبی(ع) است.
سوگند میدهیم شما را که مانع گریه ما نشوید خداوند ما را فدای شما گرداند
و یکی از عمه های حضرت در حالی که گریه می کرد گفت :گواهی میدهم ای
()11
حسین که شنیدم طایفه جن بر تو می گریستند.

ماتم داری امام حسین و اهلبیت
بعد از شنیدن شهادت حضرت مسلم(ع) امام حسین بر این حادثه گریست
و دختر کم سن و سال مسلم را به سوی خویش فراخواند و با محبتی خاص
او را نگریست و بر سرش دست نوازش کشید ،دخترک به امام گفت :تا کنون
شما را چنین اندوهنا ک ندیدم گمان می برم پدرم را کشته اند؟ امام در
حالی که چشمانش پر از اشک بود فرمود :دخترم من پدر تو هستم و دخترانم
خواهران تو ،ناله دختر در فضا پیچید و پسران مسلم عمامه از سر کشیدند و
()12
سخت گریستند.
هنگامی که حضرت علی ا کبر(ع) فرزند رشید امام حسین(ع) در جنگ با
دشمن زخم بسیار برداشته و لحظات پایانی عمر را می گذراند ،پدر را مورد
خطاب قرار داد و فرمود :پدرجان ،جدم تو را سالم می رساند و می گوید :در
آمدنت به سوی ما شتاب کن ،آنگاه ناله ای زد و شهید شد .در این زمان
صدای گریه امام بلند شد که تا آن موقع کسی چنین گریه ای ندیده بود،
آنگاه سر علی را به دامان گرفت و در حالی که خون از لبهایش پا ک می کرد
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صورتش را غرق بوسه ساخت .در نقل آمده زینب(س) از خیمه ها
بیرون شد و فریاد می زد ،ای دلبندم ای فرزند برادرم و خود را روی کشته
آن جوان انداخت ،در این هنگام امام بازوی خواهر را گرفت و او را به سوی
()13
حرم برگردانید.
غم بی کسی و بی یاوری امام قلب اهلبیتش را می آزرد و آنان را گریان می
نمود .یکبار که امام مقابل لشکر اموی قرار گرفت و فرمود :ای مردم سخن
مرا بشنوید و برای جنگ با من شتاب نکنید تا آنچه شایسته شماست اندرز
دهم و انگیزه خود را از آمدن به سوی شما بازگویم ،ا گر گفتار مرا بپذیرید و
انصاف دهید سعادتمند خواهید شد و دیگر برای جنگ با من دلیلی ندارید،
ا گر نپذیرفتید و انصاف روا نداشتید شما با هم پیمانانتان همدل شوید و
درباره من هرچه می خواهید انجام دهید و به من مهلت ندهید .سخنان
دلسوزانه و هدایتگر امام در خیام حرم غوغایی برپا کرد ،چنانچه زنال آل طه
و دختران رسول خدا طاقتشان کم شد و با صدای بلند گریستند .صدای
شیون آنها موجب شد امام سخن خویش را قطع کند و عباس و علی ا کبر(ع)
ّ
را مأمور نماید تا آنان را تسلی دهند و آرام سازند .بانوان حرم صدای خود را
()14
در سینه حبس کرده و آرام آرام گریستند.
در شب عاشورا امام مقابل خیمه نشسته بود در حالی که به شمشیرش تکیه
داده بود لحظه ای به خواب رفت.زینب با شنیدن هیاهوی لشکر دشمن
بسوی برادر آمد و گفت :صدای همهمه دشمن است؟ امام در حالی که سر را
بلند می کرد فرمود :هم ا کنون رسول خدا را در خواب دیدم که به من فرمود:
به زودی نزد ما خواهی آمد .زینب با شنیدن این سخن بر چهره زد و فریاد
برآورد :ای وای بر من ،امام او را دلداری داد و فرمود :خدایت رحمت کند آرام
گیر تا دشمن ما را مالمت نکند ،و چون بانوان حرم هنگام خداحافظی آن
حضرت به شیون و زاری پرداختند امام آنها را به خویشتن داری فراخواند و در
حالی که سکینه دخترش را به سینه چسبانده و اشک چشمانش را پا ک می
کرد فرمود :سکینه جانم بدان گریه های تو بعد از مرگ من طوالنی خواهد
بود دل مرا تا زمانی که جان در بدن دارم با اشک حسرت مسوزان ،آنگاه
سکینه پرسید :پدرجان آماده مرگ شده ای ،حضرت از بی یاوری سخن گفت
()15
و بانوان حرم با شنیدن کالم وی زار و زار گریستند.
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سوگواری در مشهد کربال
هنگامی که امام حسین(ع) در کربال به شهادت رسید نخستین کسی که بر او
گریست و نوحه خواند خواهرش حضرت زینب(س) بود .قروة بن قیس حنظلی
نقل می کند:به خدا سوگند فراموش نمی کنم که دختر علی(ع) برای برادرش
سوگواری می کرد و با صوتی حزین و قلبی داغدار روضه می خواند و مرثیه
سرایی این بانو دوست و دشمن را متأثر کرد .و چون بازماندگان امام با دیدن
ذوالجناحی که با یال خونین و زینی واژگون از گودال قتلگاه به سوی خیمه
ها آمد صدا به ناله بلند کردند و به سوی مقتل شتافتند دشمن برای غارت
اموال به خیام حرم حمله ور شده و فریاد می زد« :احرقوا بیوت الظالمین» زنان
و کودکان با سوز و آه ندا می دادند واغوثاه ،وامحمدا ،واعلیا ،واحسنا و واحسینا.
حادثه حمله به خیمه ها و فرار زنان و کودکان چنان جانسوز بود که حضرت
()16
زین العابدین در تمام عمر از آن به تلخی یاد می کرد و بر آن می گریست.
سپاه کفر ،خاندان امام را با پای برهنه و شیون کنان از خیمه ها بیرون راندند تا
به اسارت ببرند زنان و دختران آنها را از قتلگاه حسین بردند وقتی آنها را از کنار
کشتگان عبور دادند صیحه زده و بر صورت می زدند ،راوی می گوید :به خدا
زینب دختر علی از یادم نمی رود که با صدای غمنا ک و دلی پر درد بر حسین
می گریید و ناله می زد :ای محمد که فرشتگان آسمان بر تو درود فرستادند،
این حسین توست که بخون آغشته و اعضایش از هم جدا شده و این دختران
تو اند که اسیر گشته اند و سپس سکینه بدن امام را در آغوش کشید و گریست
تا اینکه جمعی از حاضران او را از جسد پدر جدا کردند )17(.و دختر دیگر امام
وقتی در قتلگاه کنار پدر قرار گرفت در حالی که به شدت می گریست شانه پدر را
گرفت و انگشتان را بر دیده خود می مالید و می گفت :آیا نمی نگری بر اوضاع ما
و دلهای غمگین ما و تازیانه خوردن عمه ام .از مرثیه سرایی او چشم ها گریان
()18
و اشک ها روان گردید.
مصقله می گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود :چون امام حسین(ع) شهید
شد همسرش رباب برای او مجلس ماتم به پا کرد .زنان نیز با او سوگواری کرده
چنان اشک ریختند که اشک چشمانشان خشک گردید در آن جمع کنیزی بود
که گفت :خوردن سویق اشک چشم را زیاد می کند همسر امام طعامی چنین
()19
خواست تا از خوردنش توانایی بیشتری بر عزاداری امام حسین بیابد.
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سیل اشک در کوفه
هنگامی که اسیران کربال را وارد کوفه کردند مردم جمع شده به تماشا
پرداختند ،ام کلثوم رو به آنها کرده و گفت :از خدا و رسولش شرم نمی کنید
به دختران و زنان پیغمبر نگاه می کنید ،یکی از زنان اهل کوفه سر خود را از
غرفه ای بیرون آورد و گفت :شما از کدام اسیران هستید؟ گفتند :ما اسیران
آل محمدیم ،در این هنگام برای آنان نان و خرما آوردند ام کلثوم فریاد زد :ای
کوفیان صدقه بر ما حرام است و لقمه را از دست بچه ها می گرفت .مردمی
که حاضر بودند از شدت تأثر اشک می ریختند و چون صدای گریه باال گرفت.
حضرت فرمود :مردان شما ما را می کشند و زنانتان بر ما گریه می کنند؟ در
این زمان دشمنان سر امام را بر نیزه کرده نزد اسرا آوردند ،زینب(ص) از این
صحنه بسیار غمگین شد ،سر بر محمل نهاد و ناله سر داد و گفت :ای هالل
من که به کمال رسیدی اما خسوف تو را فرا گرفت و غروب کردی ،من هیچ
گاه گمان نداشتم ،ای پاره دلم که چنین روزی در سرنوشت ما پیش آید،
برادر من با دختر کوچکت فاطمه سخن بگو که نزدیک است دلش از شدت
()20
مصیبت آب شود.
مردمی که سخنان دختر علی(ع) را می شنیدند حدود بیست و پنج سال
پیش دوران  5ساله حکومت علی(ع) را تجربه کرده و بسیاری از زنان تماشا گر،
شا گردان مدرسه زینب بودند .زینب(س) که فضا را مناسب دید به ایراد
خطبه پرداخت و به آنها بانگ زد که سا کت باشید و پس از حمد پروردگار
آنان را از عاقبت کارشان ترساند ،طوری که مردم حیرت زده کوفه دستانشان
را به دندان گزیدند و در مقابل این سؤال حضرت که از آنها پرسید؟ ا گر رسول
خدا از شما بپرسد این چه کاری بود که انجام دادید به گریه افتادند ،آنگاه
ّ
امام سجاد(ع) به تسلی عمه داغدارش آمد و فرمود :عمه جان آرام باشید
آنان که مانده اند باید از رفتگان خود عبرت گیرند و خدا را سپاس که تو عالمه
غیر ّ
معلمه ای و نیاموخته دانایی ،گریه و زاری ما رفتگان را باز نمی گرداند.
پس از خطبه زینب(س) سخنان کوبنده و حکیمانه همراه با تأثر فاطمه
صغری در جمع کوفیان سبب شد آنان بر داغ اهل بیت بلند بگریند .و در
پایان سخن آن حضرت بگویند :ای دختر پا کان بس است دلهایمان را به
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آتش کشیدی ،سینه های ما را بر افروختی و درونمان را گداختی )21(.راوی می
گوید از گفتار و مرثیه سرایی آن عزیزان مردم چنان گریستند که هیچگاه دیده
نشد مرد و زن مثل آن روز بگریند.
زمانی که اهلبیت را به مجلس ابن زیاد در کوفه وارد نمودند وی به سر امام
که مقابلش نهاده بود می خندید و با چوب دستی بر دندان های حضرت
می زد ،انس بن مالک و زیدبن ارقم که از حاضرین جلسه بودند بدین کار
اعتراض کردند.
زید از جا برخاست و گفت :شما پسر فاطمه را کشتید و فرزند مرجانه را امیر
خود کرده اید به خدا ،نیکان شما را خواهد کشت و بدان را بنده خود می
ّ
نماید از رحمت الهی دورباد کسی که به ذلت و ننگ رضایت دهد.
سپس ابن زیاد سخنانی بر زبان آورد که بخشی از آن چنین بود« :خداوند با
کشتن حسین و سرکشان و نافرمایان خاندان او ،دل ما را شفا داد» حضرت
زینب(س) گریست و فرمود :به جان خودم سوگند بزرگ فامیل مرا کشتی و
شاخه های مرا بریدی و ریشه هایم را برکندی ا گر شفای دل تو در این است
باشد .رباب همسر امام که در مجلس حاضر بود سر مطهر امام را که نزد ابن
زیاد بود برداشت و در آغوش گرفت و گریه سر داد و گفت :آه حسین جان،
من فراموش نمی کنم حسین را و فراموش نمی کنم نیزه هایی که بر بدن او
وارد ساختند و فراموش نمی کنم که دشمنان جنازه پاره پاره حسین تشنه
لب را روی خا ک گرم کرب و بال وا گذاشتند .پس از این قضایا ناله و نوحه
اهل کوفه اعم از زن و مرد برای اسیران ادامه پیدا کرد تا که ام کلثوم به
گریه گفت:ای اهل کوفه وای بر شما ،چرا به برادرم حسین چنین جسارت
کردید ،اموالش را غارت و خانواده اش را اسیر نمودید مرگ بر شما باد! و سپس
اشعاری سوزنا ک خواند صدای ضجه زنان که پریشان حال بودند مجلس را
()22
فرا گرفت.
عبیداهّلل بن زیاد که از برگزاری چنین مجلسی سرافکنده شده بود ،فرمان
داد اهلبیت را در خانه ای نزدیک مسجد اعظم کوفه جای دهند .حضرت
زینب(س) که قلبش از جفای مردمی که با شمشیر بنی امیه امام به حق را
ناحق کشتند ،شکسته و پرمالل بود فرمود :هیچ زنی از نژاد عرب به دیدارشان
()23
نیاید مگر کنیزان که ایشان نیز مانند آنها اسیری دیده اند.
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در راه شام و بارگاه یزید
از کوفه تا شام کاروان اسرا در بیست منزل فرود آمدند و حوادث تلخ و
عبرت آموز زیادی اتفاق افتاد.
در برخی توقف گاهها نسبت به آنها جسارت و بی ادبی می شد و دلهاشان
را می گداخت و در بعضی منازل با شناخت اسراء و شهدا اجازه نمی دادند
اهل بیت را در کوچه و بازار بگردانند و سر شهداء را بر نیزه کنند.
نقل شده با فرا رسیدن شب در سرزمین نخله یکی از توقف گاهها ماتم سرایی
بود که در عزای حسین بن علی(ع) سوگواری می کرد و در طول شب صدای
گریه و نوحه گری بلند بود و نغمه ای بسیار که جان را می گداخت .زنان
دانستند که جنیان بر ماتم و مصیبت حسین ندبه کرده و نوحه می خوانند و
از این واقعه سیاه پوش شده و اشک آنان به خاطر عزای بازماندگان حسین
است )24(.در منزل نصیبین ،مردم ،شهر را زینت داده و آماده ورود کاروان اسرا
بودند ،نیزه داری که سر امام را حمل می کرد اسب
خود را به پیش راند که نا گهان اسب ایستاد و سر امام از باالی نیزه بر زمین
افتاد ،ابراهیم موصلی آن را برداشت و خوب نگاه کرد و شناخت آنگاه فریاد
برآورد :مردم این سر حسین بن علی(ع) است که اهل شام او را کشتند.
در همان حال دختر امیرالمؤمنین دیدگان خود را به جمال نورانی حسین
دوخته و به آرامی اشک می ریخت و می فرمود :با ستم ما را شهره مردم
می کنید در حالی که خداوند بر پدر ما وحی می فرستاد ای بدترین مردم از
()25
رحمت خداوند عرش بدور باشید.
ّ
با رسیدن به شهر شام مأموران در حالی که اسیران آل محمد را به رسیمانهایی
بسته بودند وارد مجلس یزید کردند .زینب کبری(س) با دیدن سر بریده برادر
از شدت مصیبت ناله ای جانسوز از دل برکشید و فریاد زد :ای حسین ،ای
حبیب رسول خدا ،ای فرزند مکه و منا ،ای پسر فاطمه زهرا سرور زنان ،ای
پسر دختر مصطفی ،راوی می گوید به خدا قسم از این سوز جانکاه هر کس در
()26
آن مجلس بود به گریه افتاد.
مردی از اهالی شام می گوید :وقتی یزید ملعون با چوب خیزران بر لب و
دندان امام حسین می زد زنی را دیدم که با دست های بسته و چشمانی
گریان که از سوز دل می نالید و آهسته می گفت :ای برادر کاش خواهرت
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زینب تو را به این حال مشاهده نمی کرد.
وقتی دختران امام حسین این وضع را مشاهده کردند ،صدا به گریه بلند
نموده و از ّ
شدت تأثر به عمه خود پناهنده شدند و گفتند عمه جان :یزید با
چوبدستی دندانهای پدر ما را می زند؟ زینب(س) برخاست دست به گریبان
برد و به زبان حال گفت :آیا چوب می زنی! دستت شل باد ،این سر و صورت از
()27
چهره هایی است که سالهای طوالنی برای خدا سجده کرده است.
در این هنگام حضرت خطبه ای خواند و در ضمن آن سوگوارانه گفت :چه
کنم که چشم ها پراشک و سینه ها سوزان است و مایه شگفتی است که افراد
نجیب حزب خدا در جنگ با احزاب شیطان که بردگان آزاد شده بودند کشته
می شوند و خون ما از سرپنجه های شما می ریزد.
و آنگاه که یزید از اصل و نسب اسیرانی که مقابلش ایستاده بودند پرسید؟
دختر امام حسین(ع) فرمود :ای یزید اینها دختران رسول خدا هستند که
اسیر تو شده اند و با بیان او ،همه اهل مجلس به گریه افتادند و زنی از بنی
هاشم برای امام حسین اینگونه ندبه و عزاداری کرد :ای حبیبا ،ای سرور
خاندان ،ای فرزند محمد ،ای پناه بیوه زنان و یتیمان ،ای کسی که توسط
فرزند زنا کاری کشته شدی ،گویند هر کس صدای این زن را شنید ناله زد و
گریست.
اولین مجلس سوگواری امام حسین را بنابر قولی رباب همسر امام در شام
به مدت  3روز برپا کرد.
وقتی یزید از بیدارگریهای امام سجاد(ع) و دیگر بازماندگان امام حسین(ع)
عرصه را بر خود تنگ دید .بخصوص اینکه مردم از ماهیت و اصالت کاروان
اسرا مطلع گردیدند اجازه داد خانواده امام برای گرامیداشت آن حضرت و
یارانش مجلس ماتم به پا کنند و حضرت زینب(س) و همراهان در دارالحجاره
هفت روز عزاداری کردند و بسیاری از زنان اموی و قریشی در آن شرکت کردند.
سوگواری اهلبیت در دمشق سبب شد ،هیچ زن قریشی نماند مگر آنکه لباس
()28
سیاه به تن کند.
دختر عقیل بن ابی طالب برای حسین و همراهان شهیدش مرثیه می
خواند و می گفت :ای چشم من با اشک و ناله بگری و ا گر ندبه کردی برای
آل پیامبر زاری کن ،شهیدانی که شش نفرشان از نسل علی و  5نفرشان از
صلب عقیل بودند.
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ناله هایی در نینوا
وقتی کاروان اسرا را به درخواست خودشان آماده حرکت به مدینه کردند.
آن جمع عزادار به راهنمای مسیر گرفتند ما را از کربال عبور بده تا به زیارت
درگذشتگان برویم .نوحه سرایان اهل بیت وقتی به کربال رسیدند ،سه روز در
آنجا عزاداری کردند صدای ناله شان خاموش نمی شد و اشک چشمانشان
بند نمی آمد .حضرت زینب که در این زمان جای خالی برادرش را احساس
می کرد با ناله های جانکاه به سوگواری پرداخت و دلهای همه را جریحه دار
کرده و می فرمود :ای وای برادرم ،حسین جان ،محبوب دل پیامبر خدا ،ای
فرزند مکه و منی ای پسر فاطمه و پسر علی مرتضی.
در تاریخ آمده رباب همسر امام حسین(ع) که با کاروان اسرا همراه بود ،شب
و روز بر آن حضرت گریست و حتی زیر سایه نمی رفت و می گفت :شوهرم را در
()29
برابر تابش خورشید کشتند.
بعضی مورخان می گویند :وقتی که اهل بیت به کربال وارد شدند جابربن
عبداهّلل انصاری و جمعی از بنی هاشم نیز برای زیارت قبر امام حسین وارد آن
سرزمین شده اند .آنان پس از مالقات یکدیگر گریه و ناله سر داده و به عزاداری
پرداختند ،اهالی روستاهای اطراف کربال بخصوص زنان که در آن نواحی
بودند جمع شده و چندین روز بساط ماتمسرایی به پا کردند .ایام ورود جابر
به سرزمین کربال را چهل روز پس از شهادت امام حسین(ع) و یارانش در سال
 61هجری می دانند از آن زمان تا حال شیعیان اربعین امام را در سراسر جهان
به عزاداری پرداخته و برای تجدید پیمان بر مزار مشک بویش گرد آمده،
خا ک آن را توتیای چشم خویش کرده و بر غربتش می گریند.

مدینه شهر پیغمبر
امام سجاد(ع) پس از سه روز اقامت در کربال و نوحه خوانی و ماتمسرایی اهل
بیت ،مشاهده نمود زنان همواره از قبری نزد قبری دیگر رفته و اشک می ریزند.
لذا تصمیم گرفت قافله را به سوی مدینه حرکت دهد نزدیک مدینه که
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رسیدند امام بشیربن جذلم را که شاعری توانا بود مأمور کرد خبر آمدن قافله را
به مردم مدینه برساند و جریان شهادت امام حسین(ع) را اعالم کند.بشیر می
گوید بر اسبم سوار شده تا به مدینه رسیدم ،به مسجد پیامبر رفته و صدا به گریه
بلند کردم و شعری این گونه سرودم:
یا اهل یثرب المقام لکم بهقتل الحسین فادمعی مدرار
الجسم منه بکربالء ّ
مضر ٌجو الرأس منه علی القناة یدار
ای مردم مدینه ،مدینه دیگر جای ماندن نیست ،از این دیار رخت
بربندید ،زیرا حسین کشته شد از این رو اشک از چشم من روان است که
جسم شریفش در کربال میان خا ک و خون افتاد و سر ّ
مقدسش بر نیزه ها در
شهرها گردانده شد.
وقتی این خبر به مردم مدینه رسید از کوچک و بزرگ ،زن و مرد ،از مدینه بیرون
شده به استقبال اهل بیت آمدند .بشیر می گوید :هیچ زنی نماند جز آنکه از
پشت پرده بیرون آمده و بر سر و صورت می زد و از آن میان زنی بر امام نوحه
سرایی می کرد و می گفت :ای خبر دهنده شهادت حسین اندوه مرا نسبت به
اباعبداهّلل زنده کردی و زخمی در دل های ما پدید آوردی که مداوا نمی شود و
باز او می گوید :من هیچ روزی را در تمام عمرم به یاد ندارم که بیشتر از آن روز
()30
مسلمین گریه کنند و روزی تلختر از آن روز برای مسلمین سراغ ندارم.
ام لقمان و دختر عقیل و خواهر حضرت مسلم به همراه خواهرانش ام هانی،
اسماء رمله و زینب با خبر شهادت امام حسین(ع) از خانه بیرون آمده و برای
کشته شدگان دشت کربال گریه و زاری نمودند .ام سلمه همسر پیامبر ا کرم،
بر قاتالن سید الشهدا لعنت کرد و چنان گریست که بیهوش شد .ام لقمان
در ابیاتی اینگونه مرثیه سرایی می کرد :چه پاسخ می دهید ا گر پیامبر به شما
بگوید پس از رفتن من با عترت و خاندانم چه کردید ،شما که آخرین ّامت ها
بودید .با رفتن من ّ
عده ای را اسیر و بعضی را به خون آغشته نمودید پاسخ
()31
نصیحت های من به شما این نبود که درباره نزدیکانم چنین بدی کنید.
عزاداری اهل مدینه و خاندان رسول خدا(ص) روزها و شب های متوالی
ادامه داشت و از تمامی منازل صدای گریه بلند بود طوری که اشک عزاداران
به پایان رسید و چشمانشان در معرض خطر قرار گرفت و گلوی بانوان از شدت
نوحه سرایی خشک گردید.
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در حدیث حضرت صادق(ع) آمده است که زنان هاشمیات تا مدت پنج
سال عطر و خضاب استعمال نکردند و روغن به سر و صورت نزدند تا آنکه
()32
مختار سر عبیداهّلل را به مدینه فرستاد.
رباب همسر امام حسین(ع) در مدینه مجلس ماتم به پا کرد و بر شهادت
شوهر ،فرزندان و یاران اباعبداهّلل گریست ،زمانی که اشراف قریش از وی
تقاضای ازدواج کردند در جواب آنها گفت :من عروس پیامبرم و نمی خواهم
عروس دیگری باشم.
از سوگواران شهر مدینه ،ام البنین همسر علی و مادر عباس و سه برادرش
در کربال بود .وی هر روز در مدینه به بقیع می رفت و بر شهدای کربال با ناله
ای سوزنا ک گریه می کرد ،به طوری که مردم مدینه جمع شده و گریه هایش
را می شنیدند و با او همراهی می کردند .وی در اشعاری که می خواند چنین
می گفت :مرا ام البنین نخوانید چون با این نام یاد فرزندانم می کنم .آن وقت
پسرانی داشتم که به این اسم معروف شدم ولی حاال که آنها را از دست داده ام
دیگر مایل نیستم به این نام خوانده شوم.
زینب(س) جهت عرض تسلیت کنار مسجد پیامبر می آمد و با گریه ای جانسوز
چنین می گفت :ای جد بزرگوار خبر وفات برادرم حسین را آورده ام و آنگاه که
()33
چشمش به امام سجاد می افتاد داغش تازه تر می شد.
امام سجاد(ع) در بیان سوگ خود می فرمود :خود دیدم پدر و برادران و
خویشاوندانم را کشتند و بدن آنها را در بیابان ها رها کردند .ا کنون چگونه آن
مصائب را فراموش کنم .من وقتی که میدان جنگ کرب و بال و بدن متالشی
شده عزیزان فاطمه را از نظر می گذرانم گریه گلویم را می گیرد و آن هنگامی
را که خواهران و عمه های من از این خیمه به آن خیمه فرار می کردند ،هرگز
()34
فراموش نمی کنم.

تأثیرپذیری زنان از حماسه کربال
زنان جامعه ایران با الهام از قوانین حیات بخش اسالم و تبعیت از راه و
روش حماسه آفرینان نهضت حسینی در تمامی برهه های تاریخی ،بارزترین
چهره زن مسلمان ،فدا کار و مبارز را به تصویر کشیده و ثابت نمودند با
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تأثیرپذیری صحیح از الگوهای مناسب می توان با حفظ ارزش های الهی به
حقوق سیاسی ،اجتماعی و مذهبی خویش نائل آیند .به ثمر نشستن نهال
انقالب اسالمی ،پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی و پیشرفت همه جانبه
در عرصه های داخلی و خارجی در سالیان اخیر از حضور فعال و مستمر قشر
زنان به عنوان ّ
مشوق ،راهنما و همفکر در کنار مردان حکایت دارد.
با مروری در حوادث صد ساله اخیر ،دفاع زنان مسلمان و مبارز را در قضیه
کشف حجاب رضاخانی شاهد هستیم ،مردمانی که با تأسی به پیشوایان
دینی و خالقان حماسه های بی نظیر ،چون کربال ،برگ ّزرینی را در تاریخ
کشور ما رقم زدند و از معنویت و فرهنگ این کشور در مقابل هجمه استعمار
که سعی در مسخ ارزش های انسانی داشت پاسداری نمودند.

کشف حجاب
کشف حجاب که با نقشه استعمار و استبداد غرب و با هدف سست نمودن
اصالت های دینی و ترویج فرهنگ بیگانه و با دست رضا شاه قلدر صورت
پذیرفت از آنجا منشأ گرفت که استعمارگران انگلیسی در طی سالیانی که در
سرزمین های اسالمی بخصوص ایران به غارت هستی این ملت مشغول بودند،
دریافتند که عفت و حجاب زن ،همچون دژی محکم و نفوذناپذیر در مقابل
توفانهای تیره و اسارت زای غرب در زنان مصونیت ایجاد کرده و تا وقتی که
بانوان در سنگر چادر و حجاب هستند چنگال تجاوز و غارت استعمار به آنها
نخواهد رسید .بنابراین به فکر انهدام این دژ افتادند تا بتوانند زن مسلمان را
از سنگر حافظ ارزش ها به گرداب اضمحالل و انحراف بکشانند.مستر همفر
جاسوس انگلیس در ممالک اسالمی در خاطرات خود نوشته است« :در مسأله
بی حجابی زنان باید کوشش فوق العاده ای به عمل آوریم تا زنان مسلمان
به بی حجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند...پس از آنکه حجاب زن را با
تبلیغات وسیعی از میان رفت ،وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به
عشق بازی و روابط نامشروع با زنان تشویق کنند و بدین وسیله فساد را در
ً
جوامع اسالمی گسترش دهند ،الزم است زنان غیر مسلمان کامال بدون حجاب
()35
ظاهر شوند تا زنان مسلم از آنان تقلید کنند».
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عملی ساختن برنامه مذکور نیاز به دو عامل داشت :یکی زمینه
فرهنگی ،اجتماعی برای ّ
تجددطلبی و گرایش به مظاهر غربی و مبارزه با
حجاب به عنوان علت عقب ماندگی زنان از پیشرفت و ّ
تمدن و دوم عاملی
که بتواند با زور به ارزش های معنوی پشت پا زد ،سرسپرده انگلیس باشد و
رضاخان بهترین مهره برای انجام این کار بود.

یورش علیه ارزشها
زمانی که از طرف رضاشاه ،و مأموران حکومتی کشف حجاب به اجرا درآمد،
دختران دانش آموز با حجاب از ورود به مدارس منع شدند و از سوار شدن
زنان محجبه به اتوبوس جلوگیری کردند و به محض مشاهده زنی با حجاب،
او را تعقیب نموده و چادر و روسری او را از سرش کشیده و پاره می کردند و
حتی زنان را تا داخل خانه دنبال کرده و صندوق لباسشان را مورد بازدید
قرار می دادند .این آزار و ّ
اذیت ها نه تنها به زنهای شهری می رسید بلکه
بانوان سا کن در روستاها و زنان عشایر که با لباسهای محلی و سنتی زندگی
ّ
متصدیان حمام های زنانه
می کردند را شامل می شد ،در بعضی شهرها از
ّ
()36
تعهد گرفته بودند که هیچ زنی بدون کاله راه ندهند .در تاریخ آمده است:
«در شهر کوچک کاشمر ،رئیس شهربانی وقت روی تپه مرتفعی در حاشیه
شهر می ایستاد و با دوربین نگاه می کرد ا گر از دور زنی با چادر در حرکت بود
به پاسبانها فرمان می داد با اسب بتازند و او را دستگیر نموده و چادرش را
پاره کنند و کم نبودند زنانی که مأموران چادر آنها را برداشتند و آنها از شدت
حزن و افسردگی این عمل دق کردند و از دنیا رفتند و چه بسیار مادرانی که از
اضطراب سقط جنین کردند )37(».امام خمینی در این خصوص فرمودهاند:
«خدا می داند که به این ملت چه گذشت ،در این کشف حجاب ،حجاب
انسانیت را پاره کردند...علما را وادار کردند که با سرنیزه که با زنهایشان در
مجالس جشن ،یک همچو جشنی که با خون دل مردم ،با گریه تمام می
شد شرکت کنند...در بعضی از جشنها آن قدر گریه کردند مردم که اینها از آن
()38
جشن ا گر حیایی داشتند پشیمان می شدند».
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مقاومتی دلیرانه
زنان غیرتمند ایران با استعانت از درگاه الهی و بهره گیری از آموزه های دینی
و اقتدا به بزرگ بانوان حرم نبوی ،چون حضرت زینب ،ام کلثوم و دیگر زنان
دشت کربال ضمن مقاومت و ایستادگی در مقابل حا کمان جور که به زور آنها را
وادار به کشف حجاب می نمودند و به مجالس جشن و بی حجابی می بردند
می گریستند و چنین برنامه هایی را به مجلس شام و اسارت زنان اهل بیت
عصمت و طهارت تشبیه می کردند .و در برابر موج بی دینی و بی حجابی که
دست نشاندگان استعمار برایشان پدید آورده بودند شکیبایی می ورزیدندّ .
عده
ای از آنها برای ّ
مدت طوالنی از منزل بیرون نمی آمدند و با اینکه در منزل حمام
نداشتند ا ز رفتن به کوچه و استفاده از حمامهای عمومی خودداری می کردند
و بوسیله آبی که در خانه گرم می کردند استحمام می نمودند« )39(.بعضی از
خانواده ها از رفتن دخترانشان به مدرسه چونکه باید بی حجاب می شدند،
جلوگیری بعمل آورده و نشستن در خانه را به بی حجابی و اختالط زن و مرد
ترجیح می داند البته زنان مؤمن و متعهد به موضعی انفعالی بسنده نکردند و
در قیامهای گسترده از جمله تجمع در مسجد گوهر شاد مشهد اعتراض خود را
به این لجام گسیختگی که دشمنان دین و قرآن برایشان تهیه دیده بودند ابراز
داشتند ،آنها با حضور در جلسه سخنرانی شخصیت هایی چون بهلول و نواب
احتشام ،گوش می دادند و وقتی خدمه و پاسداران حرم دستور داده چادر و
چارقد از سر آنان بکشند .زنان مسلمان در مقابل این عمل مقاومت کرده و
از جلو دید مأموران متواری می شدند طوری که بعضی از آنها پس از تعقیب
()40
عامالن رژیم شاهی دچار بیماری شده و فوت نمودند».
در یکی از شهرستانها سرهنگی از همسر رئیس فرهنگ و مدیر مدرسه ای
خواسته بود در طرفین او قرار گرفته و در جشن کشف حجاب حضور یابند ،زنان
مذکور تقاضای او را رد کرده و به حرفش گوش ندادند )41(.امام خمینی در پیامی
به قیام مردم در این حرکت اشاره کرده و می فرماید:
«زنهای ایران هم قیام کردند بر ّ
ضدش و تو دهنی به او زدند که ما نمی خواهیم
این طور چیزی(کشف حجاب) را و ما باید آزاده باشیم و این مردک می گوید
ً
آزادید ،لیکن حتما بدون چادر و بدون روسری توی مدارس بروید .این آزادی
()42
است».
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زنان ّ
متدین و مبارز ایران نه تنها مورد تمجید و تحسین علما و رهبران
دینی قرار می گرفتند بلکه مقاومت آنها در تمام زمینه ها از دید دشمن نیز
دور نماند .مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران می گوید:
«درود و ّ
عزت بی حد به زنان رو بسته ایران باد ،وی به عزم سیصد زن شجاع
اشاره می کند که با چادر سیاه و نقاب سفید در حالی که بسیاری از آنان در
زیر لباس طپانچه داشتند به مجلس رفتند تا نمایندگان را از تسلیم کشور به
بیگانگان بر حذر دارند .آن بانوان شجاع به گفته این نویسنده آمریکایی اعالم
داشتند :ا گر وکالی مجلس در حفظ شرف و ّ
عزت ایران بخواهند مسامحه
به خرج دهند و یا تردید نمایند هم آنان و هم شوهران و فرزندان خویش را
()43
خواهند کشت تا الاقل اجسادشان گواهی بر شرف ایرانی باشد».
و این چنین حرکتی زائیده بینش و طرز تفکر آن قشر از زنانی است که به اصالت
برنامه های مذهبی پایبند بودند و حتی حاضر شدند جان خود را در این مسیر
ً
از دست بدهند .اعتقاد زنان ایرانی خصوصا در بحبوه انقالب اسالمی به حجاب
به عنوان شعاری ّ
مقدس چنان متداول گشت که آنها با رعایت این واجب
الهی احساس سربلندی و ّ
عزت نموده و در سنگر حجاب به پاسداری از حریم
()44
خانواده ،کشور و تعالیم دینی پرداخته و می پردازند.
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نقش آفرینی حضرت عباس 
در حماسه عاشورا

آب رسانی
روز هفتم محرم ،سه روز پیش از شهادت امام ،عبیداهّلل به عمر سعد نگاشت:
«...به هوش باش! وقتی نامه ام به دستت رسید ،به حسین(علیه السالم)
سخت بگیر و اجازه نده از آب فرات حتی قطره ای بنوشد و با آنان همان
1
کاری را بکن که آنان با بنده پرهیزگار خدا عثمان بن عفان کردند .والسالم».
امام ،حضرت عباس(علیه السالم) را فرا خواند و سی سوار را به اضافه بیست
پیاده با او همراه کرد تا بیست مشکی را که همراه داشتند ،پر از آب نمایند
و به اردوگاه امام بیاورند .پانصد سواره نظام دشمن در کرانه فرات استقرار
یافته و مانع برداشتن آب شدند .حضرت عباس(علیه السالم) به مبارزه با
نگاهبانان فرات پرداخت و افراد پیاده ،مشک ها را پر کردند .وقتی همه
مشک ها پر شد ،حضرت عباس(علیه السالم) دستور بازگشت به اردوگاه را
2
داد و محاصره دشمن را شکسته و توانست آب را به اردوگاه برساند.
ّ
3
از آن پس حضرت عباس(علیه السالم) به «سقا» مشهور شد .یکی از
شعارهای بنی امیه در مقابله اهل بیت(علیهم السالم)خونخواهی عثمان
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بوده است .اما ادعای عبیداهّلل در این نامه افترایی بیش نیست؛ زیرا
امام علی(علیه السالم) و فرزندان او آب را بر عثمان نبستند و این قاتلین
عثمان بودند که برای بیرون کشیدن او از خانه اش آب را به خانه او بستند
و در واقع این امیرمؤمنان(علیه السالم)بود که در اعتراض به این حرکت ،به
4
امام حسین(علیه السالم) دستور داد تا به او و خانواده اش آب برساند.

نمایندگی و سخنگویی از جانب امام
شب عاشورا یا تاسوعا عمر سعد در برابر لشکر خود ایستاد و فریاد کشید:
«ای لشکریان خدا! سوار مرکب هایتان شوید و مژده بهشت گیرید» .امام
حسین(علیه السالم)جلوی خیمه ها بر شمشیر خود تکیه کرده بود .حضرت
عباس(علیه السالم) با شنیدن سر و صدای لشکر دشمن ،نزد امام آمد و
عرض کرد« :لشکر حمله کرده است» .امام حسین(علیه السالم)برخاست و
به او فرمود:
«عباس! جانم به فدایت .سوار شو و نزد آنان برو و ا گر توانستی[ ،حمله] آنان را
تا فردا به تأخیر بینداز و امشب آنان را از ما بازدار تا شبی را برای پروردگارمان به
نماز بایستیم و او را بخوانیم و از او طلب آمرزش نماییم که او می داند من به
نماز عشق می ورزم و خواندن قرآن و دعای بسیار و طلب بخشایش را دوست
می دارم» .حضرت عباس(علیه السالم) به سوی لشکرگاه دشمن رفت و موفق
5
شد جنگ را به تأخیر بیندازد.

ّ
رد امان نامه دشمن
آوازه دالورمردی های حضرت عباس(علیه السالم) چنان در گوش عرب آن
روزگار طنین افکنده بود که دشمن را بر آن داشت تا با اقدامی جسورانه،
وی را از صف لشکریان امام جدا سازد .در این جریانَ ،
«ش ِمر بن ُش َر ْحبیل
(ذی الجوشن)» فردی به نام «عبداهّلل بن ابی محل» را که حضرت ّام
البنین(علیهاالسالم) عمه او می شد ،به نزد عبیداهّلل بن زیاد فرستاد تا برای
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حضرت عباس(علیه السالم)و برادران او امانی دریافت دارد .سپس آن را به
َ
6
غالم خود «ک ْرمان» یا «عرفان» داد تا به نزد لشکر عمر سعد ببرید.
شمر امان نامه را گرفت و به عمر سعد نشان داد .عمر سعد که می دانست
این تالش ها بی نتیجه است ،شمر را توبیخ کرد؛ زیرا امان دادن به برخی نشان
از جنگ با بقیه است .شمر که می انگاشت او از جنگ طفره می رود ،گفت:
«ا کنون بگو چه می کنی؟ آیا فرمان امیر را انجام می دهی و با دشمن می
جنگی و یا به کناری می روی و لشکر را به من وامی گذاری؟» عمر سعد تسلیم
شد و گفت« :نه! چنین نخواهم کرد و سرداری سپاه را به تو نخواهم داد .تو
امیر پیاده ها باش!» شمر امان نامه را ستاند و به سوی اردوگاه امام به راه
َ
ُ ْ
افتاد .وقتی رسید ،فریاد برآورد« :أ ْی َن َب ُنوا أخ ِت َنا»؛خواهرزادگان ما کجایند؟
حضرت عباس(علیه السالم) و برادرانش سکوت کردند .امام به آن ها فرمود:
«پاسخش را بدهید ،ا گر چه فاسق است» 7.حضرت عباس(علیه السالم)به
همراه برادرانش به سوی او رفتند و به او گفتند« :خدا تو و امان تو را لعنت
کند! آیا به ما امان می دهی ،در حالی که پسر رسول خدا(صلی اهلل علیه وآله)
امان ندارد؟!» شمر با دیدن قاطعیت حضرت عباس(علیه السالم)و برادرانش
8
خشمگین و سرافکنده به سوی لشکر خود بازگشت.

رفع یک شبهه

از گفتگویی که بین شمر و فرزندان ّام البنین(علیهاالسالم) صورت گرفت،
شبهه ای در اذهان به وجود می آید که مراد شمر از جمله «أین بنو أختنا» چه
بوده است؟ برخی گفته اند :بین عرب رسم بوده ،دختران قبیله خود را خواهر
صدا می زده اند .باتوجه به زندگی عشیره ای اعراب در آن دوران و انسجام
نا گسستنی پیوندهای خونی در چنین جوامعی ،بعید به نظر نمی رسد،
چنین رسمی بین آنان حا کم بوده باشد .اما تا چه اندازه این انگاره درست و
قابل اثبات باشد ،معلوم نیست .در هر حال ،روشن کردن نسبت خانوادگی
ّام البنین(علیهاالسالم) با شمر تا اندازه ای می تواند مطلب را شفاف تر سازد.
گفتنی استّ :ام البنین(علیهاالسالم) و شمر هر دو از قبیله «بنی کالب» می
باشند .نسب خانوادگی آنان این گونه است:
بنابراین ّام البنین(علیهاالسالم)از عموزادگان شمر می باشد .دلیل واضح
تر این خطاب از سوی شمر ،جنبه روانی و کارکرد روان شناختی آن است.
بدین معنا که شمر با توجه به این که روحیات حضرت عباس(علیه السالم)
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را می شناخته ،احتمال می داده که او امان نامه را نپذیرد .شمر با
اتخاذ این لحن ،می خواست که حضرت را متوجه پیوند خانوادگی اش
با خود نماید و شرایط روحی عباس(علیه السالم) را برای پذیرش امان نامه
بیشتر آماده سازد .گذشته از آن ،شمر این سخن را در حضور دیگران و با
صدای بلند اظهار می کند تا عرصه را بر حضرت بیشتر تنگ نموده و او را وادار
به مصالحه نماید.

پاسداری از خیمه ها
شب عاشورا حضرت عباس(علیه السالم)پاسداری از حرم را بر عهده گرفت.
ا گر چه ایشان آن شب را از دشمن مهلت گرفته بود ،ولی از پستی و دون
مایگی آنان بعید نبود که پیمان شکنی کنند .آن شب ،هنگامی که حضرت
عباس(علیه السالم) از گفتگو با شمر در مورد پذیرش یا ّرد امان نامه بازگشت،
زهیر نزد او رفت .زهیر دیر زمانی بود که با خاندان امام علی(علیه السالم)
آشنایی داشت .او پرچمی را که در دست «عبداهّلل بن جعفر بن عقیل» بود،
گرفت .عبداهّلل پرسید« :ای برادر! آیا در من ضعف و سستی ای دیده ای که
پرچم را از من می گیری؟» زهیر پاسخ داد« :خیر ،با آن کاری دارم» .سپس نزد
عباس(علیه السالم) آمد .حضرت بر مرکب خویش سوار و با نیزه ای در دست
و شمشیری به کمر مشغول نگاهبانی بود 10.زهیر نزد او آمد و گفت« :آمده ام
تا با تو سخنی بگویم» .حضرت که بیم حمله دشمن را داشت ،فرمود« :مجال
سخن نیست ،ولی نمی توانم از شنیدن گفتار تو بگذرم .بگو ،من سواره می
شنوم» .زهیر جریان خواستگاری علی(علیه السالم) از ّام البنین(علیهاالسالم)
را بیان کرد و انگیزه امام را از ازدواج با او یادآور شد و افزود« :ای عباس(علیه
السالم)! پدرت تو را برای چنین روزی خواسته ،مبادا در یاری برادرت کوتاهی
کنی!» حضرت عباس(علیه السالم) از شنیدن این سخن خشمگین شد و
سخت برآشفت و از عصبانیت آن قدر پایش را در رکاب اسب فشرد که تسمه
آن پاره شد و فرمود« :زهیر! تو می خواهی با این سخنانت به من جرأت
دهی؟! به خدا سوگند تا دم مرگ ،از یاری برادرم دست بر نمی دارم و در
پشتیبانی از او کوتاهی نخواهم کرد .فردا این را به گونه ای نشانت می دهم
11
که در عمرت نظیرش را ندیده باشی».
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پرچمداری سپاه
صبح عاشورا ،وقتی امام از نماز و نیایش فار غ شد ،لشکر دشمن آرایش نظامی
به خود گرفت و اعالن جنگ نمود .امام افراد خود را آماده دفاع کرد .لشکر
امام از سی و دو سواره و چهل پیاده تشکیل شده بود .امام در چینش نظامی
لشکر خود ،زهیر را در َ«میمنة» و حبیب را در َ«میسره» گماشت و پرچم لشکر
12
را در قلب سپاه ،به دست برادر خود حضرت عباس(علیه السالم) داد.

شکستن حلقه محاصره دشمن
در نخستین ساعت های جنگ ،چهار تن از افراد سپاه امام حسین(علیه
السالم) به نام های «عمرو بن خالد صیداوی»« ،جابر بن حارث سلمانی»،
«مجمع بن عبداهّلل عائذی» و «سعد؛ غالم عمر بن خالد» حمله ای دسته
جمعی به قلب لشکر کوفیان نمودند.
دشمن تصمیم گرفت آنان را محاصره نماید .حلقه محاصره بسته شد؛ به
ً
گونه ای که کامال ارتباط آن ها با سپاه امام قطع گردید .در این هنگام حضرت
عباس(علیه السالم)با دیدن به خطر افتادن آن ها ،یک تنه به سوی حلقه
محاصره تاخت و موفق شد حلقه محاصره دشمن را شکسته و آن چهار تن
را نجات بدهد ،به طوری که وقتی آن ها از چنگ دشمن بیرون آمدند ،تمام
13
پیکرشان زخمی و خون آلود بود.

کندن چاه برای تهیه آب
در میانه روز ،آن گاه که تشنگی بر کودکان ،زنان و حتی سپاهیان امام فشار
شدیدی آورده بود ،امام به حضرت عباس(علیه السالم)دستور داد اقدام
به حفر چاه نماید؛ چرا که سرزمین کربال بر کرانه رودی پر آب قرار داشت و
احتمال آن می رفت که با کندن چاه به آب دست یابند .حضرت عباس(علیه
السالم) مشغول کندن چاه شد .پس از مدتی کندن زمین ،از رسیدن به
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آب از آن چاه ناامید گردید ،از چاه بیرون آمد و در قسمت دیگری از
زمین دوباره شروع به حفر چاه نمود ،ولی از چاه دوم نیز آبی نجوشید.

14

پیش فرستادن برادران برای نبرد
وقتی حضرت عباس(علیه السالم) بدن های شهیدان بنی هاشم و دیگر شهدا
را بر گستره کربال دید ،برادران مادری خود ،عبداهّلل ،جعفر و عثمان را فراخواند
و به آن ها فرمود« :ای فرزندان مادرم! پیش بتازید تا جانفشانی شما را در راه
خدا و رسول خدا(صلی اهلل علیه وآله) شاهد باشم» .آنان که خون علی(علیه
السالم) در رگ هایشان جاری بود ،پیش تاخته و پس از مدتی نبرد با دشمن،
15
پیش چشم حضرت عباس(علیه السالم) به شهادت رسیدند.

شهادت فرزندان حضرت عباس(ع)
هنگامی که حضرت عباس(علیه السالم)به شهادت رسید ،امام حسین(علیه
السالم)خود را به او رسانید و وقتی که حالت او را مشاهده نمود ،فریاد بی یاوری
برآورد« .محمد» و «قاسم» فرزندان عباس(علیه السالم)صدای امام را شنیدند،
نزد ایشان رفته و در پاسخ امام فریاد زدند« :در خدمت توایم ای سرور ما!»
َ َ َ َ ُ
َ
الکف َایة»؛ شهادت پدرتان بس است .اما آنان
«بشهاد ِة ا ِبیک َما ِ
امام فرمودِ :
امتناع ورزیده و از امام اجازه گرفته ،به میدان نبرد شتافتند و پس از پیکار با
دشمن ابتدا محمد و پس از او قاسم به شهادت رسید 16.عالمه «سید محسن
امین» ،نیز «عبداهّلل بن عباس(علیه السالم)» را در شمار شهیدان کربال ذکر می
نماید 17،اما بنا به گزارش برخی دیگر از تاریخ نگاران ،تنها «محمد» در کربال به
18
شهادت رسیده است.

پیکار شجاعانه
حضرت با سه تن از جنگجویان دشمن روبه رو می شود ،نخستین آنان« ،مارد
بن ُص َدیف» بود .او دو زره نفوذناپذیر پوشیده ،کالهخودی بزرگ بر سر
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نهاده و نیزه ای بلند در دست گرفته بود .وقتی به میدان آمد ،نیزه اش را به
حمایل سینه حضرت فرو کرد .عباس(علیه السالم) سر نیزه او را گرفت و پیچاند
19
و نیزه اش را از دستش بیرون آورد و او را با نیزه خودش هال ک کرد.
نفر دومَ ،
«صفوان بن ابطح» بود که در پرتاب سنگ و نیزه مهارت فراوان داشت.
او پس از چند لحظه رویارویی ،مجروح شد ،ولی بخشش حضرت ،زندگی دوباره
به او بخشید.
َ
َ
سومین رزم آور «عبداهّلل بن عقبة غنوی» بود .حضرت ،پدر او را می شناخت
و برای این که کشته نشود ،مهرورزانه به او گفت« :تو نمی دانستی که در این
جنگ با من روبه رو می شوی .به سبب احسانی که پدرم به پدرت کرده است،
از جنگ با من دست بردار و برگرد» .خیرخواهی حضرت در او اثر نکرد و به جنگ
پرداخت .ساعتی نگذشته بود که شکست خورد و مفتضحانه از میدان نبرد
20
گریخت.
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تحلیلی بر کالم حضرت زینب  که فرمود:
«ما رایت اال جمیال»

ا گر گاهی «عظمت در نگاه است ،نه در چیزی که بدان می نگرند  ، ».آنگونه که
برخی گفته اند ،گاهی هم زیبایی در نگاه و دید انسان است ،نه در دیدنیها .
آنکه به چشم «نظام احسن » به همه هستی می نگرد ،از این نگاه ،خیلی
چیزها هم «دیده » می شود ،هم «زیبا» دیده می شود ،تا چه عینکی بر چشم
زده باشیم و از کدام زاویه به هستی و حوادث بنگریم .
«زیبا بینی » هستی و حیات ،هم آرامش روح و وجدان می بخشد ،هم صالبت
و پایداری و پایمردی می آفریند و هم قدرت تحمل نا گواری ها را می افزاید .
از این نگاه« ،عاشورا» همانگونه که زینب کبری (ع) فرمود ،جز «زیبایی » نبود .
آنچه زینب قهرمان در مقابل طعنه و طنز دشمن نسبت به این حادثه ،بر
زبان راند (ما رایت اال جمیال) ( - ، )1جز زیبا ندیدم  -پیشتر آرزوی حسین بن
علی (ع) بود که در طلیعه این سفر ،آرزو و اظهار امیدواری کرده بود که آنچه
پیش می آید و آنچه اراده خداست« ،خیر» برای او و یارانش باشد ،چه به
صورت «فتح »  ،چه به شکل «شهادت »:
()2
«ارجو ان یکون خیرا ما اراد اهلل بنا ،قتلنا ام ظفرنا»
زیبا دیدن خواهر و خیر دیدن برادر ،مکمل یکدیگرند .
جلوه های زیبایی و نمادهای جمال در آینه کربال بسیار است ،که به برخی
از آن ها اشاره می شود
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تجلی کمال آدم
این که انسان تا کجا می تواند اوج بگیرد ،زالل شود ،خدایی گردد ،فانی در
خدا شود ،در «میدان عمل » روشن می شود  .کربال نشان داد که سقف تعالی
انسان و آستانه رفعت روحی و تصعید وجودی و ظرفیت کمال جویی و کمال
یابی او تا کجاست  .پرونده آن حماسه نشان داد «که تا چه حد است مقام
آدمیت »  .این نکته برای جویندگان ارزش ها بسی زیباست و معیار!

تجلی رضا به قضا
در مقامات و مراحل عرفانی و سلوک ،رسیدن به مقام «رضا» بسی دشوار
و بس ارجمند است  .ا گر حضرت زینب ،حادثه کربال را زیبا می بیند ،به
خاطر بروز این شاخصه متعالی در عملکرد ولی خدا سیدالشهداست و یاران
و دودمانش .
براستی که حسین بن علی (ع) در میان آنان که یکی به درد یا درمان و یکی
به وصل یا هجران می اندیشند و آن را می پسندند« ،آنچه را جانان پسندد»
می پسندید  .کربال تجلیگاه رضای انسان به قضای خدا بود  .حسین بن
علی (ع) در واپسین لحظات حیات در قتلگاه چنین زمزمه می کرد« :الهی
رضی بقضائک »  .خواهر خویش را نیز به همین نکته توصیه کرده بود« :ارضی
بقضاء اهلل » .
این مرحله از عرفان ،یعنی خود را هیچ ندیدن و جز خدا هیچ ندیدن و در
مقابل پسند خدا اصال پسندی نداشتن  .در آغاز حرکت از مکه به سوی کوفه
نیز در خطبه ای فرموده بود« :رضا اهلل رضانا اهل البیت »  )3( ،رضا و پسند ما
خاندان ،همان پسند خدا است!
این مبنای جانبازی و عشق حسین است و زینب عزیز ،این را زیبا می بیند
و این منطق و مرام را می ستاید .
آن روز که جان خود فدا می کردیم
با خون به حسین اقتدا می کردیم
چون منطق ما منطق عاشورا بود
()4
با نفی «خود»  ،اثبات «خدا» می کردیم
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رسم الخط حق و باطل
از زیبایی های دیگر عاشورا ،خط کشی میان حق و باطل و تبیین منطقه
حضور و عمل انسان های «دد منش » و «فرشته خو» ست .
وقتی خوبی و بدی و حق و باطل به هم در آمیزد ،تیرگی باطل حق را
هم غبار آلود و ناپیدا و مشوه جلوه می دهد  .در ظلمت آبادی این چنین،
گمراهی اندیشه ها و انسان ها طبیعی است و کفر نقابدار ،مسلمانان ساده
لوح و سطحی نگر را به شبهه می افکند  .زیبایی کار امام حسین (ع) آن بود
که مشعلی روشن کرد ،تا راه ،روشن شود ،تیرگی ها بگریزد ،چهره ها در آن
هوای گرگ و میش فتنه و دروغ ،نمایان و باز شناسانده شود ،تا دیگر فریب و
نقاب ،بی اثر شود  .آیا این زیبا نیست؟
عاشورا یک رسم الخط بود ،ترسیم روشن خطی که حق و باطل را جدا
کرد و مسلمان ناب را از مسلمان نمای مدعی باز شناساند ،پیروان رحمان
و جنود شیطان هر کدام در یک سو به عیان دیده شدند  .حق ،پی برده
و صریح ،به نبرد باطل آمد که عیان و بی نقاب به کربال لشکر کشیده بود
و مزورانه بر طبل «یا خیل اهلل ارکبی » می کوبید  .ا گر هم اندک تردیدی در
«شناخت » باقی مانده بود ،خطبه های زینب در کوفه و شام ،آن را زدود .
این از زیبایی های بس قیمتی حادثه خونین عاشورا بود .

تبلور فتح ناب
از زیبایی های دیگر عاشورا ،مفهوم تازه ای از «پیروزی » است .
عده ای به غلط ،پیروزی را تنها در «غلبه نظامی » می پندارند وشکست را
در مظلومیت و شهادت  .عاشورا نشان داد که در اوج مظلومیت هم می توان
«فاتح » بود و با کشته شدن هم می توان دفتر و کتاب پیروزی را نگاشت و با
خون هم ترسیم «تابلوی ظفر» میسر است  .پس فاتح معرکه کربال حسین (ع)
بود و چه فتح زیبایی!
این همان «پیروزی خون بر شمشیر» است که در سخن امام راحل (قدس
سره) هم جلوه گر شد و فرمود« :ملتی که شهادت برای او سعادت است،
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پیروز است  . . .ما در کشته شدن و کشتن پیروزیم  )5( ».و این همان
آموزش قرآنی «احدی الحسنیین » است که فرهنگ مبارزان الهی است .
کسی که به «تکلیف » عمل کرده باشد ،در هر حال پیروز است ،آن هم
پیروزی ناب .
گر چه از داغ الله می سوزیم
ما همان سر بلند دیروزیم
چون به تکلیف خود عمل کردیم
()6
روز فتح و شکست پیروزیم
این دیدگاه را ،هم امام حسین (ع) داشت ،هم امام سجاد ،هم حضرت
زینب  .با این دید ،همه آن حوادث تلخ ،چون پیامدی به سود اسالم و حق
داشت ،جمیل و شیرین بود  .وقتی ابراهیم بن طلحه از امام زین العابدین
پرسید« :چه کسی غالب شد؟» حضرت فرمود :آنگاه که وقت نماز فرا می
()7
رسد ،اذان و اقامه بگو ،خواهی فهمید که چه کسی پیروز شد!
و آیا این ،در حادثه کربال زیبا نیست؟ پیروزی ،حتی در صورت کشته شدن
و شهادت!

حرکت در مسیر مشیت خدا
زیباترین جلوه این است که انسان ،یک عمل و حادثه را در بستر «مشیة
اهلل » و همسو با «خواست خدا» ببیند  .ا گر ساالر شهیدان و یارانش به خون
نشستند و ا گر زینب و دودمان مصطفی به اسارت رفتند ،این در لوح مشیت
الهی رقم خورده بود و چه جمالی برتر از این که کارگروهی با جدول مشیت
خدا هماهنگ گردد؟ !
مگر به حسین بن علی (ع) از غیب ،خطاب نیامده بود که خواسته خدا آن
است که تو را کشته ببیند؟ «ان اهلل شاء ان یرا ک قتیال» و مگر مشیت خدا آن
نبود که عترت پیامبر در راه نجات دین و آزادی انسان ،به اسارت بروند؟ «ان
اهلل شاء ان یراهن سبایا» پس چه غم از آن شهادت و این اسارت؟
هر دو ،هزینه ای بودند که برای بقای دین و افشای طاغوت ،می بایست
پرداخته می شدند ،آن هم عاشقانه ،صبورانه و قهرمانانه!
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برای زینب بزرگ ،که پرورده دامان وحی و تربیت شده مکتب علی (ع)
است ،این حرکت در بستر مشیت الهی ،اوج ارزش ها و زیبایی هاست  .وی
مجموعه این برنامه را از آغاز تا انجام ،زیبا می بیند ،چون تک تک صحنه ها
را منطبق با آن «خواسته ربوبی » می بیند .
آیا با این تحلیل و نگاه ،حادثه عاشورا زیبا نیست؟

شب قدر عاشورا
این صحنه ،از درخشان ترین جلوه های زیبایی است  .کسانی که در سر
دوراهی رفتن و ماندن« ،ماندن » را که نشان «وفا» و «ایثار» است بر می
گزینند و «زندگی بدون حسین » را ذلت و مرگ می شمارند .
آن خطبه امام ،آن ابراز وفاداری یاران ،آن سخنان و سؤال امام با قاسم،
آن شب بیداری اصحاب تا سحرگاهان ،آن زمزمه تالوت قرآن و نیایش از
خیمه ها ،آن اعالم وفاداری یاران در حضور زینب کبری و امام حسین (ع) ،هر
کدام برگی زرین از این «کتاب جمال » است  .چرا زینب ،عاشورا را زیبا نبیند؟
آنچه در کربال اتفاق افتاد ،به یک «بنیاد» تبدیل شد ،برای مبارزه با ستم
در طول تاریخ و در همه جای زمین  .آیا این زیبا نیست؟
لحظه لحظه های عاشورا ،به صورت یک «مکتب » در آمد ،که به انسان
«آزادگی » « ،وفا» « ،فتوت » « ،ایمان » « ،شجاعت » « ،شهادت طلبی » . . ،
 .و «بصیرت » آموخت  .آیا این زیبا نیست؟
خون های مطهری که در آن دشت بر زمین ریخت ،سیلی شد و بنیان
ستم را ویران کرد  .آیا این زیبا نیست؟
هر بساطی را که عمری شامیان گسترده بود
نیم روزی این حسین بن علی برچید و رفت
و  . . .آیا این زیبا نیست؟
فاجعه آفرینان کوفه و شام ،فکر می کردند با قتل عام اصحاب حق ،خود
را جاودانه می سازند  .ولی در نگاه ژرف زینب ،آنان گور خویش را کندند و
چهره نورانی اهل بیت روشن تر و نامشان جاودان و دین خدا زنده و کربال
یک دانشگاه شد .
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زینب قهرمان و عارف ،این ها را می دانست و از ورای قرون می دید
 .این بود که در مقابل سخن نیشدار و زخم زبان والی کوفه ،که با طعنه
خطاب به این بانوی اسیر گفت :کار خدا را با برادر و خاندانت چگونه دیدی،
فرمود:
ما رایت اال جمیال  . . .جز زیبا چیزی ندیدم!

پی نوشت
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،45ص . 116
 . 2اعیان الشیعه ،ج  ،1ص . 597
 . 3موسوعة کلمات االمام الحسین ،ص . 328
 . 4از نویسنده .
 . 5صحیفه نور ،ج  ،13ص . 65
 . 6از نویسنده .
 . 7اذا دخل وقت الصالة فاذن و اقم ،تعرف من الغالب (امالی شیخ طوسی ،ص .)66
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پ ـ ُـ ـ ــرس ــش
زهیر بن قین دارای چه ویژگیهایی بود که امام حسین(ع)
تالش در هدایت او داشت و چگونه او با یک مالقات ،به
امام پیوست؟

زهیر بن قین چه ویژگی خاصی داشت که امام حسین(ع) فرستادهای برای
ایشان فرستاد و طبق بعضی از روایات جایگاه وی را در بهشت به او نشان
داد در حالی که زهیر از طرفداران عثمان بود؟ همچنین در تذکره سبط آمده
است :زهیر بن قین با حسین(ع) کشته شد و همسرش به غالم او گفت :برو و
موالی خود را کفن کن ،او آمد و حسین را عریان دید ،با خود گفت :موالیم را
کفن کنم و حسین را بدون کفن بگذارم .نه به خدا سوگند ،پس آنحضرت را
کفن کرد و موالیش را در پارچهای دیگر کفن کرد

پاسخ اجمالی
زهیر بن قین از بزرگان قبیله خود در کوفه بود که قبل از ماجرای کربال از
طرفداران افراطی عثمان بوده ،اما پس از ادای مناسک حج و در راه بازگشت
به کوفه ،امام حسین(ع) به دلیل فطرت پا کی که در او مشاهده میکرد او را
به مالقات خود فراخواند که بعد از گفتگویی مختصر و به دنبال آن با تشویق
همسرش به امام ملحق شده و در نهایت در روز عاشورا و در صحرای کربال
شهید شد .از زهیر عالوه بر رشادت و دالوری در راه امام حسین(ع) ،خطبهها
و سخنهای مهم و فصیحی نقل شده است

پاسخ تفصیلی
ن قین بن حارث بن عامر[ ]1از شهدای کربال بود که با القاب «أنمارى»
زهیر ب 
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[]2

و «بجلی» نیز شناخته میشود.
زهیر از بزرگان قبیله خود که در کوفه سا کن بودند به شمار میآمد.
«دیلم بنت عمرو» همسر او بوده[ ]4و در همراهی زهیر با امام حسین(ع)
نقش بسزائی داشته است .زهیر قبل از اینکه پیرو امام حسین(ع) گردد؛ از
[]5
طرفداران افراطی عثمان بود!
همراهی و پیروی از امام حسین(ع)
داستان همراهی زهیر با امام حسین(ع) چنین گزارش شده است:
ما به همراه «زهیر بن قین بجلى» از مکه خارج شده و به سمت کوفه حرکت
کردیم .قافله حسین بن علی(ع) به سوى کوفه در حرکت بود .ما (به دلیل
شرایط حا کم) خواهان دیدار و همسفر شدن با حسین(ع) نبودیم و به همین
جهت با آنکه هممسیر بودیم اما با فاصله حرکت میکردیم تا هنگامی فرارسید
که کاروان حسین(ع) در جایى فرود آمد که ما نیز جز اسکان در آنجا چارهای
نداشتیم! حسین(ع) در یک سو و ما در سوى دیگر سا کن شدیم ،ما نشسته
بودیم و مشغول خوردن غذا؛ که نا گاه فرستاده حسین(ع) نزد ما آمده؛ سالم
کرد و داخل شد .سپس گفت :اى زهیر بن قین! حسین(ع) مرا به سوى تو
فرستاده تا از تو بخواهم که به نزدش بروى! پس همنشینان ما (از فرط تحیر)
آنچه در دست داشتند بر زمین انداختند و بگونهای آرام نشستیم که گویا
پرندهای بر سر ماست!(هیچ جنبشی نداشتیم).
[زهیر میلی به این مالقات نداشت ،اما] زن زهیر به او گفت :سبحان اهلل!
آیا پسر پیامبر ،قاصدی به سوى تو میفرستد و تو پاسخ نمیدهی؟! چرا
نزدش نمیروى و سخنش را نمیشنوى و برنمیگردی؟! اینجا بود که زهیر
به دیدار آنحضرت شتافت و چیزى نگذشت که با شادمانی برگشت! دستور
داد خیمههاى او را باز کرده و اسباب سفرش را در کنار کاروان حسین(ع)
مستقر سازند ،آنگاه به زنش گفت :تو را طالق دادم و آزادى ،پیش خاندانت
برو؛ زیرا من دوست ندارم به سبب من گرفتار شوى .سپس به همراهانش
گفت :هر که میخواهد ،با من همراه شود و در غیر این صورت ،این آخرین
دیدار ماست! من براى شما حدیثى نقل میکنم :ما در منطقه بحر (یا
بلنجر)[ ]6میجنگیدیم و خداوند ما را پیروز گردانید و غنیمتهایى به دست
آوردیم ،سلمان فارسى (یا سلمان باهلی)[ ]7به ما گفت :آیا از اینکه پیروز شده
و غنیمتهایی به چنگ آوردهاید شادمانید؟!گفتیم :آرى! سلمان گفت:
هنگامى که آقاى جوانان آل محمد(ص) را دیدید؛ در جنگ کردن در
[]3
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[]8

رکاب او شادابتر و خوشحالتر باشید.
البته نقل دیگری نیز وجود دارد که در بخشهای انتهایی تفاوتهایی با نقل
باال دارد:
« ...زهیر به دیدار امام رفت و چیزى نگذشت که با چهرهای شادمان و
درخشان بازگشت.سپس به همسرش گفت :تو را طالق دادم؛ زیرا نمیخواهم
در زندگى با من جز خیر و رفاه ببینى! من تصمیم گرفتهام در خدمت امام
باشم و جان و تنم را فدایش کنم ،سپس تمام مالش را به همسرش وا گذار
کرده و او را به یکى از عموزادگانش سپرد تا او را به خانوادهاش برساند .همسر
زهیر هنگام وداع با شوهر ،برخاست ،گریست و گفت :خدا کمک تو باشد و
خیرت دهد ،از تو میخواهم که مرا نزد ّ
جد حسین(ع) در قیامت به یاد آورى!
بعد زهیر به یارانش گفت :هر که خواهد با من باشد ،بیاید ،و گرنه این آخرین
[]9
دیدار ماست».
در اینجا نکتهای باقی میماند که چرا امام حسین(ع) از زهیر دعوت کرد
و چگونه او با آنکه طرفدار افراطی عثمان بود ،دعوت امام را پذیرفت؟! در
پاسخ باید گفت که امام از افراد بسیاری خواست تا او را همراهی کنند که از
این میان ،بیشتر آنان با بهانههایی از این کار سرباز زدند اما تعداد اندکی نیز
دعوت امام را پذیرفتند .در همین راستا ،چون زهیر شخصی دلیر و سخنور
بود ،پیوستن او به امام چه در میدان نبرد و چه در مقام گفتگو با دشمن،
میتوانست کمکی بزرگ به سپاه امام باشد و بنابراین ،طبیعی بود که امام او
را به جمع خود دعوت کند.
با این وجود ،گزارش معتبر و دقیقی از اینکه میان زهیر و امام در آن جلسه
مالقات چه گذشت؛ وجود ندارد و تنها میتوان وجود فطرت پا ک در زهیر را
در پذیرش این همراهی ،اثرگذار بدانیم.
سخنان زهیر پیرامون امام حسین(ع) و دفاع از حضرتشان
زهیر شخصیت سخنوری بود و در موقعیتهای مختلف؛ سخنانی حماسی
از او گزارش شده است:
« .1اى پسر پیامبر که خداوند تو را قرین هدایت بدارد ،گفتارت را شنیدیم ،به
خدا حتی ا گر دنیا براى ما باقى بود و در آن جاوید میماندیم اما پشتیبانى از
تو موجب جدایى ما از دنیا بود؛ باز هم قیام با تو را بر حضور در چنین دنیای
[]10
جاویدی؛ ترجیح میدادیم».
 ...« .2عزرة بن قیس گفت :اى زهیر! تو در نزد ما از [پیروان] خاندان پیامبر
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ى [چه شد که به حسین پیوستی؟] .زهیر
نبودهاى ،تو عثمانى بود 
گفت :آیا اینکه ا کنون در کنار حسینم برایت کافی نیست که بدانی من
پیرو این خاندانم؟! سوگند به خدا من هرگز نامهای براى حسین ننوشته و
فرستادهاى را به سویش نفرستاده و به او وعده یارى ندادم [ولى شما نامه
نوشتید و ّ ،]...اما مسیر راه ،من و او را به هم رسانید .وقتى حسین را دیدم،
به یاد پیامبر و جایگاه حسین نزد او افتادم ،و فهمیدم او به طرف دشمنانش؛
یعنى شماها میآید؛ لذا تصمیم گرفتم که او را یارى کنم ،و میخواهم جانم
را پاى جان او قرار دهم ،تا بدین وسیله ،حق خدا و رسولش را که شما ضایع
[]11
کردهاید ،مراعات کرده باشم».
این نقل ،مستند ارزشمندی است که نشانگر فطرت پا ک زهیر بوده و نیز
دلیل پیوستن او به امام را تبیین میکند.
 .3در زیارت ناحیه مقدسه نیز پس از سالم به زهیر ،گفتاری از او خطاب به
امام ،چنین نقل شده است:
«سالم بر زهیر بن قین بجلی که به حسین(ع) پس از اینکه به او اجازه ترک
میدان داد ،چنین گفت :سوگند به خداوند که تو را ترک نمیکنم .آیا پسر
رسول خدا را ترک کنم در حالی که او اسیر در دست دشمنان است و من
[]12
نجات یابم .هرگز چنین چیزی واقع نخواهد شد».
ّ
اما در مورد نقش زهیر در نبرد باید گفت زمانی که حر به سپاه امام رسید و آنها
را متوقف کرد .زهیر به امام گفت :بگذار با این قوم جنگ کنیم که جنگیدن
با اینان آسانتر است با لشکرى که بعد از اینها میآید .امام حسین(ع) فرمود:
«راست میگویى اى زهیر ،اما من آغازکننده جنگ نخواهم بود .ا گر آنان
[]13
جنگ را شروع کردند ،آنگاه به نبرد با ایشان برمیخیزیم».
[]14
امام در روز عاشورا زهیر را فرمانده سمت راست سپاه قرار داد و حتی نقل
شده که هنگام اقامه نماز در روز عاشورا ،او نیز در کنار سعید بن عبداهلل به
[]15
محافظت از امام و نگهبانی برخاست.
[]16
در نهایت زهیر پس از جنگ مردانهای ،در کربال شهید شد .امام حسین(ع)
در کنار پیکرش چنین گفت« :ای زهیر! خداوند تو را از رحمتش دور نگرداند
و قاتالنت را لعنت کند ،شبیه آن لعنتی که مسخشدگان به شکل بوزینهگان
[]17
و خوکان را فرا گرفت».
بنابر نقل برخی منابع تاریخی؛ پس از پایان نبرد عاشورا ،همسر زهیر ،پارچهای
را به غالمش داد و گفت :با این پارچه ،بدن موالیت را کفن کن .غالم
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رفت و چون بدن عریان امام حسین(ع) را دید؛ بازگشت و موضوع را به همسر
زهیر گفت .او گفت :موالیت را کفن کن و حسین را رها کن! اما غالم ،حسین
را کفن کرده و بازگشت و موضوع را به همسر زهیر گفت .او گفت :کار خوبی
کردی و کفن دیگری داده و گفت با این موالیت را کفن کن و غالم نیز انجام
[]18
داد.
در مورد این نقل باید گفت که بعید است همسر زهیر که شوهرش را تشویق
به پیوستن به امام میکرد ،چنین برخوردی با پیکر حضرتشان داشته باشد و
نیز پر واضح است؛ شهید میدان جنگ نیازی به کفن ندارد؛ بنابر این کفن در
این نقل (بر فرض قبول اصل روایت) به معنای پارچهای بوده تا بدن عریان را
بپوشانند و اینکه همسر زهیر ،پوشاندن همسرش را در اولویت قرار داده بود
شاید دلیلی برای آن بود که ما اطالعی از آن نداریم.
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حماس ـ ــهحسینـ ـ ــی
در ی ـ ــک ن ـ ــگاه
رضا حقپناه

شهید مرتضی مطهری قدس سره که با دغدغه خاص به بررسی موضوعات اسالمی
می پرداخت ،نسبت به حادثه عاشورا حساسیت و عنایت فوق العاده ای داشت.
گر چه در این باره تألیف و اثری مکتوب توسط خود استاد نیست ،اما گویا آنچه در
نظر داشته بر قلم جاری کند ،در سخنرانیهای خود اظهار نموده است« .حماسه
حسینی» عنوان سه جلد کتاب از استاد شهید است .این مجموعه مشتمل بر
سخنرانیها و یادداشتهای ابتدایی و غیر تفصیلی استاد مطهری است که از حدود
سال  1347تا  1356شمسی ایراد و نوشته شده و تا کنون بیش از سی نوبت به
ُ
چاپ رسیده است .این کتاب با عنوان «الملحمة الحسینیه» به عربی ترجمه شده
و به نام مترجم تصریح نشده است(.)1
از آنجا که استاد شهید در البه الی جلدهای اول و دوم ،و بخش آخر جلد سوم بر
کتاب شهید جاوید ایراداتی داشته و دیدگاههای آن را رد نموده است ،نویسنده
شهید جاوید در انتقاد از حماسه حسینی کتابی با عنوان «نگاهی به حماسه
حسینی استاد مطهری»( )2نوشته و ضمن تأیید انتقادهای استاد مطهری از
تحریفات و خرافات بسته شده بر این نهضت ،با زبان علمی به ّرد انتقادهای شهید

248

کـتـاب

مطهری پرداخته و آن گاه پاره ای از منقوالت تاریخی کتاب «حماسه حسینی» را
مورد نقد قرار داده است.
«حماسه حسینی» تاریخ نگاری نیست ،بلکه تحلیل تاریخ است و در آن به
جنبه درس آموزی و الگوگیری از قیام امام حسین علیه السالم و لزوم پیراستن آن
از تحریفات تکیه و تأ کید شده است.
از آنجا که استاد مطهری خود عهده دار فراهم کردن این کتاب نشده و فرصت
تجدید نظر در مطالب آن را نیافته و مطالب آن را به تدریج گفته و نوشته بود،
مسامحاتی در آن یافت می شود .با این وصف نکاتی جدید و ارزشمند در کتاب
وجود دارد که می توان آن را در شمار کتابهای مهم قلمداد کرد(.)3
و اینک به مناسبت سال «عزت و افتخار حسینی» کوشیده ایم مروری بر مطالب
آن داشته باشیم.

دو چهره حادثه کربال

حادثه کربال دو صفحه بی نظیر دارد؛ صفحه سفید و نورانی و صفحه تاریک و
سیاه و ظلمانی.
به اعتقاد استاد مطهری صفحه تاریک آن« :از نظر تنوع جنایت بی مانند
است .حدود بیست و یک نوع پستی و لئامت در آن رخ داده که حتی در جنگهای
صلیبی و آنچه اروپائیها در اندلس مرتکب شدند به پای آن نمی رسد .ا گر فقط به
این صفحه نگاه کنیم فقط باید شعر مرثیه بگوییم و بس.
صفحه دیگر آن حماسه و افتخار و نورانیت ،تجلی حقیقت ،انسانیت و حق
پرستی است و بشریت حق دارد در برابر آن به خود ببالد .جنبه حماسی این
حادثه صد برابر بر جنبه جنایی آن می چربد .جنایت این است که فقط یک
صفحه اش [آن هم جنایات آن را [بخوانند و آن را از نظر هدف منحرف نمایند.
امام حسین علیه السالم یک مکتب است و پس از مرگش زنده تر می شود ،بنی
امیه گمان می کرد حسین علیه السالم را کشت و تمام شد ،ولی بعد فهمید که
مرده حسین مزاحم تر است .تربت او کعبه صاحبدالن است و باز تصمیم گرفتند
قبرش را خراب کنند ،اما هرگز موفق نشدند نام و یاد و مکتب او را از بین ببرند .از
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نظر اسالم ،شهادت امام حسین علیه السالم از دیدگاه فردی و اجتماعی موفقیت
()4
آمیز بود».

حماسه حسینی

«کلمه حماسه به معنای شدت و صالبت است و نیز به معنای شجاعت و
حمیت .چنان که در ادبیات فارسی و عربی شعر و نثر حماسی داریم( ،)5حادثه
و شخصیت حماسی نیز هست .شخصیت حسین بن علی علیهماالسالم صبغه
حماسی دارد و باید با وجود و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم،
نه یک احساس تراژدی و مصیبت ،رثا و نفله شدن .شخصیتهای حماسی جنبه
نژادی و قومی دارند؛ یعنی مخصوص یک قوم و نژاد معین و یک آب و خا کند،
اما در مورد امام حسین علیه السالم چنین نیست .او یک شخصیت حماسی
است ،اما حماسه انسانیت و بشریت ،نه حماسه قومیت .سخن ،عمل و روح
امام حسین علیه السالم هیجان و حماسه مافوق حماسه هاست و علت شناخته
نشدن ایشان نیز همین است .شخصیت امام از نظر شدت حماسی بودن و علو و
ارتفاع جنبه انسانی بی نظیر است و ما این حماسه را نشناخته ایم(.)6
از این رو «کلید شخصیت امام حسین علیه السالم حماسه است و عظمت و شور و
صالبت و ّ
شدت و ایستادگی و حق پرستی .کلمات و اشعاری هم که از آن حضرت
نقل شده ،حا کی از همین روحیه حماسه و صالبت ،خداپرستی و حماسه الهی
و انسانی است»(.)7

تحریفها در واقعه عاشورا

نهضت مقدس عاشورا نقش اساسی در زنده نگهداشتن اسالم و ستم ستیزی
مسلمانان به ویژه شیعیان داشته و دارد .اهمیت و تأثیرگذاری احیا گری و
سازندگی این حادثه سبب شده برخی به انگیزه های گونا گون دست به کار شده،
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این نهضت مقدس را حرکتی غیر منطقی و نابخردانه جلوه دهند .روشن است که
دشمن به عمد دست به تحریف زده ،ولی دوست از روی جهل به این میدان وارد
شده که نتیجه یکی است.
استاد مطهری با حساسیت و دغدغه دینی این انحراف را نمی توانست تحمل
کند .در دهه چهل که خرده گیریها و شبهه آفرینیها افزایش یافته ،هر گروه و فرقه
برای خود نشان دادن در پی دستاویزی می گشتند که اسالم را از جلوه بیندازند،
بهترین و عوام فریب ترین مستمسک که باعث شده جوانان از گرایش به اسالم و
اظهار عالقه به آن احساس شرم و خجالت کنند ،پیرایه هایی بود که بر این واقعه
شورانگیز بسته اند؛ یعنی همان چیزی را که موج می آفریند و مردم را به اسالم
عالقه مند می کند و به ستم ستیزی و عدالت خواهی وا می دارد ،به رخدادی بدل
کرده اند که رکود و سستی می آفریند.
()8
شهید مطهری پس از تقسیم تحریف به لفظی و معنوی از این گالیه دارد که هر
دو نوع تحریف در حادثه عاشورا راه یافته است .اما تحریف معنوی را خطرنا ک تر
از تحریف لفظی و نقل قطعات تاریخی نادرست می داند()9؛ زیرا بدون اینکه از لفظ
بکاهد و آن را کم یا زیاد کند ،حادثه و سخن را به گونه ای توجیه و تفسیر می نماید
که بر خالف معنای واقعی آن باشد.
اما عوامل تحریف در حادثه عاشورا چیست؟ استاد شهید به سه عامل اشاره
میکند:
 1دوستان ناآ گاه و دشمنان مغرض؛ این عامل اختصاص به حادثه عاشورا
ندارد .اغراض دشمنان همیشه عاملی برای تحریف حادثه های مهم است .در
مورد حادثه عاشورا حکومت اموی کوشید تا با اقداماتی نهضت حسینی را منحرف
کند؛ مانند خارجی معرفی کردن برخی از عناصر نهضت حسینی ،و اتهام آشوب و
اختالف انگیزی به مسلم بن عقیل از سوی ابن زیاد .شگفت اینکه تالش دشمنان
در تحریف واقعه عاشورا ره به جایی نبرد و با کمال تأسف در حادثه کربال بیشتر
تحریفات از ناحیه دوستان است.
 2تمایل به اسطوره سازی؛ همان حس قهرمان پرستی بشر ،ولی ما نباید یک
سند مقدس را در اختیار افسانه سازان قرار دهیم.
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 3کج فهمی از قیام حسینی؛ برخی می گویند صرفا گریه بر امام ،کفاره گناهان
است و ثمر دیگری بر آن مترتب نیست(:)10
«می گویند امام حسین کشته شد تا گناهان ما بخشیده شود .شاید این مسئله
را از دنیای مسیحیت گرفته باشند و امام حسین علیه السالم را «فادی» مانند
مسیح نامیده اند ،در حالی که قطعا این کار خطا و دروغ است و ا گر روزه دار در
ماه رمضان عمدا این سخن را بگوید واهّلل روزه اش باطل است؛ زیرا دروغ بر امام
حسین است»(.)11
تحریف معنوی دیگر این است که می گویند« :امام یک دستور خصوصی داشت.
به او گفتند برو خودت را به کشتن بده .پس به ما و شما ارتباط پیدا نمی کند؛
یعنی قابل پیروی نیست .به دستورات کلی اسالم که دستورات کلی و عمومی
است مربوط نیست .تفاوت این سخن با سخن خود امام حسین علیه السالم
چقدر است؟
امامحسین فریاد کشیده که علل و انگیزه قیام مسائلی است که منطبق بر اصول
کلی اسالم است(»)12؛ مثل اصالح امور اجتماعی امت اسالم ،امر به معروف و نهی
از منکر .نیازی نیست که از خودمان برای آن دلیل ذکر کنیم .و درست به خاطر
همین اهداف مقدس بوده است که ائمه اطهار علیهم السالم اصرار داشتند که
عزای امام حسین علیه السالم زنده بماند؛ یعنی خواستند این اهداف و شعارها
زنده بماند:
«حسین بن علی علیهماالسالم مکتب عملی اسالم را تأسیس کرد .او نمونه عملی
قیامهای اسالمی است .خواستند مکتب حسین زنده بماند و سالی یک بار
َ
حسین با آن نداهای شیرین و عالی و حماسه انگیزش ظهور کند و فریاد کند« :اال
َ
َ ََ
ترون ا ّن الحق ال ُیعمل به و ا ّن الباطل ال یتناهی عنه ،لیرغب المؤمن فی لقاء اهّلل
ّ
()13
العار»( ،)14مرگ از زندگی ننگین بهتر
محقا ».خواستند «الموت اولی من رکوب ِ
َ
ّ
است برای همیشه زنده بماند .خواستند «ال اری الموت إال سعادة و الحیاة َم َع
ّ
الظالمین اال َب َرما»( ،)15برای همیشه زنده بماند ...نگذارید حادثه عاشورا فراموش
ّ
انسانیت و شرف شما به این حادثه بستگی دارد .به
شود .حیات شما ،زندگی و
این وسیله می توانید اسالم را زنده نگه دارید .پس ترغیب کردند که مجلس عزای
حسینی را زنده نگه دارید .و درست است .عزاداری حسین بن علی واقعا فلسفه
()16
صحیح و بسیار عالی دارد .اما متأسفانه عده ای این را نشناختند»
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وظیفه ما در برابر تحریفها

استاد مطهری دو گروه عوام و خواص (توده مردم و آ گاهان) را مسئول پدید
آمدن این تحریفات می داند و ا کنون نیز وظیفه هر دو گروه مبارزه با این آفت
می باشد .دانشمندان که نقاط ضعف اجتماع را می شناسند نباید از آنها چشم
پوشی کنند ،بلکه باید برای رفع آنها بکوشند.
عوام در حادثه عاشورا دو نقطه ضعف دارند« :شلوغی مجلس» و «شور و وایال
به پا شدن» .بزرگ ترین وظیفه علما مبارزه با این نقاط ضعف اجتماع است،
چنان که پیامبر ا کرم صلی اهلل علیه و آله فرمود:
ُ
ّ
()17
«اذا ظهرت ِالب َد ُع فی ا ّمتی فلیظهر العالم علمه و اال فعلیه لعنة اهّلل » .
و باالتر از این ،قرآن کریم می فرماید:
ُ
ّ
َ
َ
یکتمون ما انزلنا من ّ
عد ما بیناه للناس فی
ِ«ا ّن الذین
البینات و الهدی ِمن ب ِ
()18
الکتاب اولئک َی َلعنهم اهّلل و َی َلعنهم الالعنون»
«وظیفه علما در دوره ختم نبوت ،مبارزه با تحریف است ...وظیفه علماست که
در این موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند ،و لو مردم خوششان نیاید»(.)19

نهضت حسینی ،عامل شخصیت یافتن جامعه اسالمی

در اینکه شهادت امام حسین علیه السالم اسالم را تجدید حیات نمود شکی
نیست( .)20سؤالی که مطرح است این است که چه رابطه ای است میان شهادت
امام حسین علیه السالم و زنده شدن اصول و فروع دین؟ استاد مطهری پاسخ
می دهد:
«چون نهضت او یک حماسه بزرگ الهی و اسالمی بود ،حیات تازه ای در عالم
اسالم دمید .پس از شهادت ایشان رونقی در اسالم پیدا شد .امام حسین با
حرکت بزرگ خود ،روح مسلمانان را زنده کرد .ترس را ریخت و احساس بردگی
و اسارتی را که اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه حکمفرما

253

زاد
کتــاب مــاه

بود ،تضعیف کرد .به عبارت دیگر به جامعه اسالمی شخصیت داد .احساس
شخصیت مسئله بسیار مهمی است که سرمایه ای باالتر از آن برای اجتماع
وجود ندارد .آنچه پیغمبر اسالم به مردم عرب داد و آنان را از حضیض پستی به
اوج عزت رساند ،ایمانی بود که به آن مردم شخصیت داد .امویین کاری کردند
که شخصیت اسالمی را از میان مسلمین میراندند و امام حسین علیه السالم آن
شخصیت را احیا کرد.
شخصیت دادن به یک ملت به این است که به آنها عشق و ایده آل داده شود،
یا گرد و غبار از روی آن عشقها پا ک کند .بعد از بیست ،سی سال که تعالیم اسالم
ْ
فراموش شده بود ،امام حسین علیه السالم فرمود« :و علی االسالم َّ
السالم ِاذ قد
َ
ّ
ُ
ّ
براع مثل یزید»(« .)21انی لم اخرج ا ِشرا و ال َبطرا و ال مفسدا و ال ظالما،
بلیت األمة ِ
ّ
انما خرجت لطلب االصالح فی ّامة جدی»(.)22
او ّ
حس استغناء و بی نیازی به مردم داد ،درس غیرت ،بردباری و تحمل شداید
و سختیها را به مردم داد .پس اینکه می گویند حسین بن علی چه کرد که دین
اسالم زنده شد ،جوابش همین است که روح تازه ای دمید ،خونها را به جوش
آورد ،ترس مردم را ریخت و همان مردم ترسو ،تبدیل به یک عده مردم دالور
شدند»(.)23

نهضت حسینی ،تجسم عملی اسالم

مکتب مقدس اسالم جامع و دارای ابعاد درهم تنیده فردی ،اجتماعی ،اخالقی،
سیاسی و فرهنگی است .رفتار امامان معصوم تجلی ابعاد مختلف مکتب است.
اوج این تجلی پس از دوره کوتاه صدر اسالم در حادثه کربال وجود دارد .از این رو
برداشتهای ما از این حادثه باید متناسب با جامعیت و فرا گیری آن باشد .به گفته
استاد مطهری« :حادثه کربال ّ
تجسم فکر و ایده چند جانبه و چند بعدی اسالمی
است .آنچه در جریان و عمل این حادثه تحقق پیدا کرده ،اسالم است و همه
برداشتهای صحیح از حادثه عاشورا به بخشی از آن اشاره کرده اند .صحیح اند
ولی ناقص ،کامل نیست؛ مثل برداشت دعبل خزاعی ،کمیت اسدی ،محتشم
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کاشانی ،عمان سامانی و اقبال الهوری .برداشت دعبل خزاعی از نهضت ابا
عبداهّلل  ،به تناسب زمان فقط جنبه های پرخاشگری آن است .برداشت محتشم
کاشانی ،جنبه های تأثرآمیز و رقت آور ،برداشت عمان سامانی یا صفی علیشاه
عرفانی ،عشق الهی و پا کبازی در راه حق .و دیگری از جنبه حماسی ،اخالقی ،پند
و اندرز و ...و همه درست گفته اند ،ولی برداشت هر یک از یک جنبه این نهضت
است نه تمام آن.
ا گر بخواهیم به جامعیت اسالم نگاه کنیم باید به نهضت حسینی نگاه کنیم .می
ً
بینیم امام حسین کلیات اسالم را عمال در کربال به مرحله عمل آورده و مجسم
کرده است ،ولی ّ
تجسم زنده ،حقیقی و واقعی ،نه تجسم بی روح؛ چون اسالم
ّ
مجسم است .ائمه اطهار این همه به زنده نگهداشتن و احیای این حادثه توصیه
کرده اند .در این حادثه مرد ،زن ،پیر و جوان ،کودک ،سیاه و سفید ،عرب و عجم
نقش دارند .و دارای جنبه های عرفانی و توحیدی ،پا کباختگی در راه خداست.
از یک سو امام علیه السالم مرد پرخاشگری است که در مقابل دستگاه جبار قیام
کرده و می فرماید« :واهّلل ال ُاعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و ال ُّ
افر فرار العبید»(.)24
ّ ّ
منا الذلة» ...از سوی دیگر امام را در کرسی یک خیرخواه ،واعظ و اندرزگو
«هیهات
می بینیم که حتی از سرنوشت شوم دشمنان خودش ناراحت است که اینها چرا
ٌ
ََ
باید به جهنم بروند .او نمونه جدش بود که« :لق ْد جائکم رسول ِم ْن انفسکم عزیز
ٌ
علیه ما ّ
عنتم ٌ
رؤف ٌ
رحیم»( .)25در این مقام ،امام حسین
حریص علیکم بالمؤمنین
علیه السالم یکپارچه محبت و دوستی است که حتی دشمن خود را هم واقعا
دوست دارد که نجات پیدا کند .از جنبه اخالقی نیز حادثه عاشورا سرآمد است.
ارزشهای اخالقی مانند ایثار ،وفا و مروت ،مساوات اسالمی ،برابری و برادری در آن
موج میزند»(.)26

عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی

در باره عامل اصلی قیام عاشورا تحقیقات فراوانی صورت گرفته و هر کس بر اساس
نگرش خود به ذکر عواملی پرداخته است؛ مانند اینکه قصد و هدف اصلی آن
حضرت تشکیل حکومت اسالمی بود ،یا اینکه دستور خصوصی داشت و دیگران
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را نشاید که درباره آن کاوش کنند .ا گر به سخنان خود امام حسین علیه السالم
مراجعه کنیم پاسخ روشنی می یابیم .در کلمات آن حضرت عواملی چون اصالح
امت پیامبر اسالم ،امر به معروف و نهی از منکر و در واقع پرداختن به مسائل
بنیادین فراوان به چشم می خورد .از البه الی تاریخ بر می آید که عوامل دیگری
مثل بیعت خواهی یزید و اعالم وفاداری کوفیان نیز در کار بوده اند .اما به هنگام
بررسی و تحلیل واقعه عاشورا ،باید میان این عوامل از نظر تأثیر و اهمیت فرق
نهاد .استاد شهید مطهری ،پس از ذکر عوامل مؤثر در حادثه کربال جایگاه و
اهمیت هر یک را بیان می دارد:

عوامل مؤثر در نهضت حسینی

در نهضت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته و همین امر سبب شده که از
نظر تفسیری و پی بردن به ماهیت آن بسیار پیچیده باشد .عوامل مؤثر در نهضت
حسینی را می توان این چند عامل دانست:
الف بیعت خواستن یزید از امام حسین علیه السالم و امتناع ایشان از بیعت.
بیعت با یزید که مظهر هر فسادی بود دو مفسده داشت:
 1تثبیت خالفت موروثی در خاندان اموی؛ یعنی خالفت فرد مطرح نبود ،بلکه
خالفت موروثی مطرح بود؛ زیرا معاویه بر این بود که یزید خلیفه شود.
 2شخصیت خاص یزید که آن زمان را از هر زمان دیگر متمایز می کرد .و آن اینکه
او نه تنها فاجر و فاسق بود ،بلکه برخالف خلفای اموی شئون و مصالح اسالمی را
ً
در ظاهر هم رعایت نمی کرد؛ مثال علنا شراب می خورد و ...که امام حسین علیه
ّ
براع
السالم می فرماید در صورت بیعت« :و علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمة ٍ
مثل یزید»( .)27بیعت نکردن یعنی در مقابل این حکومت تعهدی ندارم و بیعت
نکردن امام خطری برای حکومت بود .وظیفه امام در اینجا بیعت نکردن است
و تسلیم تهدید نشدن ،و لو کشته شود ،ولی نه بگوید .یزید در نامه خصوصی
َ ْ
مینویسد« :خذا الحسین بالبیعة اخذا شدیدا»( ،)28ولی امام حسین علیه السالم
می فرماید« :ال واهّلل ال اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و ال ّ
افر فرار العبید»(.)29
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ب دعوت مردم کوفه
این ،عامل اصلی نبوده و حدا کثر تأثیر آن این بوده که امام را از مکه بیرون بکشاند
و ایشان به طرف کوفه بیایند؛ زیرا نامه های مردم کوفه به مدینه نیامد ،بلکه در
مکه به دست حضرت رسید و امام نهضتش را از مدینه شروع کرده بود؛ یعنی وقتی
نامه ها به ایشان رسید که امام تصمیم خود را بر امتناع از بیعت گرفته بود و همین
تصمیم ،خطری بزرگ برای او به وجود آورده بود .بنابراین دعوت مردم کوفه عامل
اصلی در این نهضت نبود ،بلکه عامل فرعی بود.
ج امر به معروف و نهی از منکر
َ
این ن ّص فرمایش خود امام علیه السالم است که هنگام خروج از مدینه به محمد
بن حنفیه این وصیتنامه را نوشتند:
ّ
«هذا ما اوصی به الحسین بن علی اخاه محمدا المعروف بابن الحنفیة ..،انی لم
ُ
ّ
اخرج اشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما ،انما خرجت لطلب االصالح فی ا ّمة
جدی ،ارید ان ُآم َر بالمعروف و َانهی عن المنکر و اسیر بسیرة ّ
جدی و ابی ّ
علی بن
ابی طالب علیه السالم »(.)30
در اینجا دیگر مسئله بیعت و دعوت اهل کوفه وجود ندارد؛ یعنی ا گر از من بیعت
هم نخواهند ،سا کت نخواهم نشست .بنابراین ،این عامل را امام حسین علیه
السالم یک اصل مستقل و یک عامل اساسی ذکر کرده است.

ارزیابی عوامل یاد شده

در میان عوامل مزبور ،دعوت مردم کوفه ،ارزش بسیار ساده و عادی دارد .احتمال
موفقیت آن حدود پنجاه درصد و یا کمتر است ،که ا گر شمار لشکر دشمن بیشتر
باشد احتمال موفقیت کمتر خواهد بود.
و اما بیعت ،ارزش آن نسبت به دعوت بیشتر است ،چون نصرت و یاری مردم
در کار نبود و ایشان از پذیرش بیعت امتناع فرمود .از این نظر که امام در چنین
حالتی به تنهایی و بشخصه در مقابل تقاضای نامشروع یک قدرت بسیار جبار
ایستاده است ،بدون انصار و اعوان ،و مقاومت هم صددرصد خطرنا ک است،
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دارای ارزش است.
اما امر به معروف و نهی از منکر ،ارزش بسیار باالیی دارد؛ زیرا نه متکی به دعوت
است و نه تقاضای بیعت.
ا گر فقط عامل اول مؤثر بود ،چنانچه امام را دعوت نمی کردند امام قیام نمی کرد.
ا گر عامل دوم فقط مؤثر بود ،چنانچه حکومت بیعت نمی خواست ،امام قیام
نمی کرد ،اما به موجب عامل سوم ،امام حسین علیه السالم یک فرد معترض،
منتقد ،مثبت ،انقالبی و قیام کننده است

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

از آنجا که این عامل ارزش نهضت امام حسین علیه السالم را بسیار باال می برد ،باید
این اصل مهم را بشناسیم که چگونه این اصل آن قدر اهمیت دارد که شخصیتی
مثل امام حسین علیه السالم را وادار می کند تا جانش را فدا کند .حسین بن علی
علیهماالسالم در راه امر به معروف و نهی از منکر ،یعنی در راه اساسی ترین اصلی که
ضامن بقای اجتماع اسالمی است ،کشته شد؛ اصلی که ا گر نباشد جامعه متالشی
شده ،از میان می رود .آیات قرآن در این زمینه زیاد است و از جوامع گذشته که یاد
می کند ،می گوید اینها متالشی و هال ک شدند؛ زیرا در آنها نیروی اصالح و امر به
معروف و نهی از منکر نبود .اما برخی از شرایط آن:
یکی این است که آمر به معروف و ناهی از منکر (یعنی مصلح جامعه بشری) اول
باید خود صالح باشد تا بتواند اصالح کند« :التائبون العابدون الحامدون السائحون
َ
الرا َ
الناهون عن المنکر» (توبه .)112 /
کعون الساجدون اآلمرون بالمعروف و
آمر به معروف و ناهی از منکر یعنی مصلح .مگر ناصالح می تواند مصلح باشد؟
آنان که اول خود را اصالح کرده و تربیت و تأدیب نموده اند می توانند مصلح
باشند .علی علیه السالم می فرمایند:
َ
َ«م ْن نصب نفسه ّ
للناس ِاماما َف َعلیه َا ْن َی ْبدأ بتعلیم َن ْف ِسه َق ْب َل تعلیم غیره وَ
ّ َ ُّ
ّ َْ
حق باالجالل م ْن ُم َع ّلم الناس و ّ
مؤدبهم»(.)31
ُم َع ِلم نف ِس ِه و مؤدبها ا
ِ
ِ
ا گر آمرین به معروف و ناهین از منکر خود آلوده باشند ،به جایی نخواهند رسید.
علی علیه السالم می فرماید:
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َ
«ل َعن اهّلل ُ اآلمرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به»(.)32
دوم رشد ،آ گاهی و بصیرت است .باید معروف و منکر را بشناسیم ،چگونگی امر
و نهی را بدانیم .ائمه فرموده اند بهتر است جاهل ،امر به معروف و نهی از منکر
نکند؛ زیرا ...« :ما یفسده ا کثر ّ
مما یصلحه»( .)33وظیفه جاهل ابتدا تحقیق و
کاوش کردن است تا روشن بین بشوند و لذا یکی از ارزشهای نهضت حسینی
روشن بینی است.

مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر

الف هجر و اعراض ،به شرطی که اثر مثبت داشته باشد.
ب زبانی .پند ،نصیحت و ارشاد ،چون گاه به خاطر جهل و نادانی و تبلیغات
نادرست مرتکب منکری می شود و نیاز به راهنما و مربی برای آ گاه سازی دارد.
ج مرحله عمل .البته عمل ها هم مختلف است .علی علیه السالم در مورد پیامبر
ٌ
«طبیب َد ّو ٌار ّ
بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه»(.)34
می فرمایند:
او طبیب بود .نهی از منکر هم شبیه به طبابت است؛ هم مرهم می نهند و هم
جراحی می کنند .عمل پیامبر اول لطف و مهربانی بود ،و ا گر مهربانی سودی
نداشت جراحی می کرد .همان گونه که امر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت
امام حسین علیه السالم را باال برد ،نهضت امام حسین علیه السالم هم ارزش
امر به معروف و نهی از منکر را در جهان اسالم باال برد .امام حسین علیه السالم
ثابت کرد که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر می توان جان و مال و عزیزان را
داد .امر به معروف و نهی از منکر مشروط به عدم مفسده است نه ضرر شخصی و
امام حسین علیه السالم به این اصل عمل کرد .فرمایشات آن حضرت در این باره
بسیار واضح و روشن است(.)35
هنگامی که اوضاع صددرصد مأیوس کننده است ،در مرز عراق در مقابل لشکر
ّ
حر می فرماید:
ً
ّ
«ایها الناس من رأی سلطانا جائرا مستحال لحرام اهّلل نا کثا لعهد اهّلل مستأثرا لفی ء
ّ
اهّلل ّ ،
متعدیا لحدود اهّلل فلم ُی ّ
فعل ،کان حقا علی اهّلل ان یدخله
غیر
بقول و ال ٍ
علیه ٍ
ّ
احلوا حرام اهّلل و ّ
حرموا حالله و استأثروا فیءاهّلل ».
مدخله .اال و ِا ّن هوالء القوم قد
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بنابراین هر کس در این شرایط سا کت بماند مانند آنهاست ،آن گاه ایشان فرمان
الهی را بر خود تطبیق داده و می فرماید« :و انا ّ
احق من غیره»(.)36
ً
در نهضت حسینی عمال امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است .وجود
ً
مقدس امام حسین علیه السالم در این نهضت عمال یک آمر به معروف و ناهی از
منکر بود و از او بیشتر بعد از شهادتش ،اهل بیت بزرگوار آن حضرت بعد از عاشورا
به عنوان یک گروه امر به معروف و نهی از منکر شروع به فعالیت کرده و آنها دنبال
هدف حسین علیه السالم بودند»(.)37

ماهیت قیام حسینی

ً
از آنچه گذشت ،تا اندازه ای ماهیت قیام مقدس حسینی روشن شد .معموال افراد
در زمان خود شناخته نمی شوند ،بلکه پس از درگذشت آنان ،ارزش ایشان آشکار
می گردد؛ چنان که امام علی علیه السالم می فرماید« :غدا تعرفوننی و یکشف لکم
سرائری»(.)38
حوادث و وقایع نیز مانند افراد پس از سپری شدن دوره ای شناخته می شوند.
چه بسا حادثه ای در زمان خودش کوچک تلقی شود ،ولی پس از آن بهتر
شناخته شود؛ مثل حادثه عاشورا که پس از قرنها ابعاد و جوانب گونا گون آن
بهتر شناخته شد.
امام حسین علیه السالم در پی زنده کردن روش رسول اهّلل در شیوه رهبری است؛
یعنی در حادثه عاشورا عالوه بر امر به معروف و نهی از منکر ،زنده کردن سیره رسول
اهّلل را هم می بینیم و آن رهبری جامعه و تعیین رهبری جامعه است .از این رو به
هنگام بررسی و تحلیل ماهیت قیام حسینی علیه السالم باید به میزان تأثیر عوامل
دخیل در آن توجه کرد .مهم ترین عامل ،امر به معروف و نهی از منکر و احیای
سیره پیامبر است .عوامل دیگر هر چند دخیل بوده اند ،ولی این اندازه اهمیت
نداشته اند؛ مانند دعوت مردم کوفه .وظیفه امام در مقابل بیعت ،سر باز زدن
است ،در مقابل دعوت ،رفتن است و در مقابل امر به معروف و نهی از منکر ،یک
مهاجم است.
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موضوعات دیگر

مرحوم استاد شهید مطهری در جلد نخست کتاب حماسه حسینی مطالب
زیادی را به مناسبت بحث از سیره و حماسه و قیام امام حسین علیه السالم
مطرح نموده است؛ از جمله عنصر تبلیغ در نهضت حسینی( .)39در این بخش،
موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
تبلیغ در اسالم ،مفهوم تبلیغ ،شرایط موفقیت یک پیام (مانند عقالنی بودن
آن ،قدرت و نیرومندی محتوای آن ،انطباق با احساسات بشر) ،وسائل و ابزار
پیام رسانی .چهار عاملی که در موفقیت یا شکست یک پیام مؤثرند 1 :ماهیت
پیام (حقانیت و غنی بودن محتوای آن) 2 ،شخصیت خاص پیام رسان 3 ،ابزار
پیام رسانی 4 ،کیفیت و متد و اسلوب رساندن پیام .روشهای تبلیغی نهضت
حسینی ،نقش اهل بیت سیدالشهدا در تبلیغ نهضت حسینی ،شرایط مبلغ و
تأثیر تبلیغی اهل بیت امام حسین علیه السالم در مدت اسارتشان.
در جلد دوم کتاب نیز استاد مسئله امر به معروف و نهی از منکر را در نهضت
حسینی مورد بررسی قرار داده ،در همین ارتباط چندین مسئله را به بحث
گذاشته اند؛ از جمله :ارزش امر به معروف و نهی از منکر از نظر علمای اسالم(،)40
کارنامه ما در امر به معروف و نهی از منکر و گالیه از اینکه کار درخشانی در باره این
وظیفه مهم انجام نداده ایم( .)41و مبحث شعارهای عاشورا( ،)42که در این بحث
به دو موضوع پرداخته شده :یکی شعارهایی که امام حسین علیه السالم و اهل
بیت و اصحاب ایشان در روز عاشورا ابراز کردند و دیگر شعار بودن عاشورا برای
مردم شیعه .در ضمن این بحث از شعارهایی که برخی ابراز کرده و در واقع با روح
حماسه حسینی ارتباطی ندارد ،انتقاد نموده و گفته اند شعارهای ما در مجالس،
در تکیه ها و در دسته ها باید ُمحیی باشد نه ّ
مخدر ،باید زنده کننده باشد نه بی
حس کننده .ا گر بی حس کننده باشد نه تنها اجر و پاداشی نخواهیم داشت،
بلکه ما را از حسین علیه السالم دور می کند.
جلد سوم حماسه حسینی حاوی مطالبی است که استاد شهید به مرور ایام
نگاشته اند و هدف از این نگارش یادداشت مطالب مهم جهت مراجعه بعدی یا
آمادگی برای سخنرانی بوده است .از این رو کتاب به ده بخش تقسیم شده است:
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بخش اول :ریشه های تاریخی حادثه کربال .نوشته های استاد در این بخش
متفاوت می باشد ،بعضی کوتاه و در چند سطر و بخشی دیگر طوالنی در حد یک
مقاله است .بخش دوم یادداشتهایی است در باره ماهیت قیام حسینی و عوامل
مؤثر در آن ،مانند بیعت ،دعوت مردم کوفه و امر به معروف و نهی از منکر .تفصیل
این یادداشتها در جلد دوم به صورت سخنرانی آمده است .بخش سوم :امام
حسین علیه السالم و عیسی مسیح علیه السالم  .بخش چهارم یادداشتهایی
در باره عنصر امر به معروف و نهی از منکر که در جلد دوم به تفصیل در باره آن
بحث شده است .بخش پنجم یادداشتهایی در باره تحریفات در واقعه تاریخی
عاشورا (مانند تحریف لفظی ،معنوی ،عوامل تحریف ،تقصیر عوام و وظیفه آنها
و وظیفه علما) .بخش ششم نقد استاد بر کتاب «حسین وارث آدم» نوشته دکتر
علی شریعتی است .استاد نوشته اند :آنچه در این جزوه (حسین وارث آدم) به
چشم نمی خورد شخصیت امام حسین علیه السالم و آثار نهضت اوست .مبنای
جزوه بر این است که در جامعه طبقاتی همه تالشها بی حاصل است .انقالبیون
تاریخ ،وارث آدم یعنی انسان اشترا کی می باشند و قیامشان برای حق بوده و
حسین این جزوه همان امام
حق یعنی عدالت ،برابری و اشترا کیت .امام
حسین
ِ
ِ
مظلوم و محکوم روضه خوانهاست که هیچ نقشی در تاریخ ندارد .بخش هفتم
یادداشت حماسه حسینی ،بیان مفهوم حماسه و این است که بهترین تعبیر
برای قیام عاشورا لفظ حماسه است .بخش هشتم یادداشت عنصر تبلیغ در
نهضت حسینی .بخش نهم یادداشتهای پرا کنده .بخش دهم حواشی مختصر
استاد بر کتاب شهید جاوید .استاد نقدی مستقل بر این کتاب ندارند ،بلکه بر
چاپ نخست آن حواشی کوتاهی نگاشته اند .گویا استاد تنها تا صفحه  215آن
کتاب را نقد نموده اند؛ اما البه الی جلد دوم و سوم ،با اشاره یا با تصریح به نقد
محتوای کتاب شهید جاوید پرداخته اند.

پی نوشت
 -1چاپ سوم ،قم ،المراکز العالمی للدراسات االسالمیة 1413 ،ق.
 -2نعمت اهّلل صالحی نجف آبادی ،نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری ،تهران.1379 ،
 -3بنگرید بهّ :
محمد اسفندیاری ،کتابشناسی تاریخی امام حسین(ع) ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،1380 ،ص .204
 -4حماسه حسینی ،ج  ،1ص .121-130
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 -5مانند خطبه  51نهج البالغه ،ترجمه فیض االسالم.
 -6حماسه حسینی ،ج  ،1ص .113-121
 -7همان ،ص .148-149
 -8همان ،ج  ،3ص  251-252و ج  ،1ص .13
 -9همان ،ج  ،1ص .67
 -10همان ،ص .40-57
 -11همان ،ص .77
 -12همان ،ص .77-78
 -13تحف العقول ص176 ،؛ اللهوف ،ص 33؛ بحاراالنوار ،ج  ،44ص .381
 -14مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،4ص 110؛ اللهوف ،ص 50؛ بحاراالنوار ،ج  ،45ص .50
 -15تحف العقول ،ص 176؛ اللهوف ،ص 33؛ بحاراألنوار ،ج  ،44ص .381
 -16حماسه حسینی ،ج  ،1ص  46-48و .80
 -17اصول کافی ،ج  ،1ص 54؛ سفینة البحار ،ج  ،1ص .63
 -18بقره .159 /
 -19حماسه حسینی ،ج  ،1ص .91-104
 -20مفاتیح الجنان ،زیارت امام حسین علیه السالم در عید فطر و قربان« :اشهد انک قد اقمت الصالة
و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر.»...
 -21اللهوف ،ص 11؛ فی رحاب ائمة اهل البیت ،ج  ،3ص .74
ّ -22
مقرم ،مقتل الحسین ،ص 156؛ مناقب ابن شهر آشوب ،ص .89
 -23حماسه حسینی ،ج  ،1ص .161-174
 -24شیخ مفید ،االرشاد ،ص 235؛ ّ
مقرم ،مقتل الحسین ،ص .280
 -25توبه .128 /
 -26حماسه حسینی ،ج  ،1ص .289-312
ّ -27
مقرم ،مقتل الحسین ،ص .146
 -28همان ،ص .140
 -29االرشاد ،ص .235
 -30خوارزمی ،المقتل ،ج  ،1ص .188
 -31نهج البالغه ،حکمت .70
 -32همان ،خطبه .129
 -33اصول کافی ،ج  ،1ص .46
 -34نهج البالغه ،خطبه .107
 -35مقتل خوارزمی ،ج  ،1ص 188؛ تحف العقول ،ص .245
 -36تاریخ طبری ،ج  ،4ص .304
 -37حماسه حسینی ،ج  ،2ص .13-149
 -38نهج البالغه ،خطبه .147
 -39حماسه حسینی ،ج  ،1ص  185-285و .341-365
 -40همان ،ج  ،2ص .119
 -41همان ،ص .153
 -42همان ،ص .207
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چرا قبر امام حسین  شش گوشه دارد؟

پاسخ
در میان اقوال مورخان دربارة چگونگی دفن حضرت سید الشهداء ـ علیه
ّ
السالم ـ و یاران باوفای آن حضرت اندك تفاوتی ،دیده میشود؛ جهت روشن
شدن موضوع به تشریح بعضی از آنها میپردازیم:
الف .مرحوم مفید پس از ذكر اسامی هفده نفر از شهیدان بنیهاشم كه
همگی از برادران و برادرزادگان و عموزادگان امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ بودند،
میفرماید :آنان پایین پای آن حضرت در یك قبر (گودی بزرگ) دفن شدند و
هیچ اثری از قبر آنان نیست و فقط زائران با اشاره به زمین در طرف پای امام
السالم ـ آنان را زیارت میكنند و علی بن الحسین ـ علیهم ّ
ـ علیه ّ
السالم ـ (علی
ا كبر) از جملة آنان است ،برخی گفتهاند :محل دفن علی ا كبر نسبت به قبر
[]1
امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ نزدیكترین محل است.
ب .و نیز میگوید :پس از بازگشت عمر بن سعد از كربال ،جماعتی از بنیاسد
كه در غاضریه سكونت داشتند ،آمده و بر پیكر امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ و
یارانش نماز گذاردند و آن حضرت را همان جایی كه اآلن قبر اوست دفن
كردند و علی ابن الحسین (علی ا كبر) ـ علیه ّ
السالم ـ را در پایین پای پدر به خاك
سپردند ،سپس برای دیگر شهیدان از اهل بیت و اصحاب ،حفیرهای كندند و
همة آنان را در آن حفیره به صورت دسته جمعی دفن كردند و عباس بن علی
ّ
ـ علیه ّ
غاضریه ،در همان محلی كه به شهادت رسید و ا كنون
السالم ـ را در راه
[]2
قبر اوست به خاك سپردند.
ّ
ج .در بعضی از روایات آمده است :امام سجاد ـ علیه السالم ـ (با قدرت امامت
و والیت) به كربال آمد و بنیاسد را سرگردان یافت ،چون كه میان سرها و
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بدنها جدایی افتاده بود و آنها راهی برای شناخت نداشتند ،امام
زین العابدین ـ علیه ّ
السالم ـ از تصمیم خود برای دفن شهیدان خبر داد،
آن گاه به جانب جسم پدر رفت ،با وی معانقه كرد و با صدای بلند گریست،
سپس به سویی رفت و با كنار زدن مقداری كمی خاك قبری آماده ظاهر شد،
به تنهایی پدر را در قبر گذاشت و فرمود :با من كسی هست كه مرا كمك
كند و بعد از هموار كردن قبر ،روی آن نوشت« :هذا قبر الحسین بن علی بن
ّ
ً
ً
ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا»؛ این قبر حسین بن علی بن ابی طالب
است ،آن حسینی كه او را با لب تشنه و غریبانه كشتند .پس از فراغت از دفن
پدر به سراغ عمویش عباس ـ علیه ّ
السالم ـ رفت و آن بزرگوار را نیز به تنهایی
به خاك سپرد.
سپس به بنیاسد دستور داد تا دو حفره آماده كنند ،در یكی از آنها بنیهاشم
و در دیگری سایر شهیدان را به خاك سپردند ،نزدیكترین شهیدان به امام
السالم ـ فرزندش علی ا كبر ـ علیه ّ
حسین ـ علیه ّ
السالم ـ است؛[ ]3امام صادق ـ
السالم ـ در اینباره به عبداهلل بن ّ
علیه ّ
حماد بصری فرموده است :امام حسین
ـ علیه ّ
السالم ـ را غریبانه كشتند ،بر او میگرید كسی كه او را زیارت كند غمگین
میشود و كسی كه نمیتواند او را زیارت كند دلش میسوزد برای كسی كه قبر
[]4
پسرش را در پایین پایش مشاهده كند.
ّ
گر چه بعضی از مطالب در كیفیت به خاك سپاری امام حسین ـ علیه السالم
ـ و این كه چه كسی امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ را دفن كرده ،در این نقلها
متفاوت است ،ولی از مجموع آنها یك نكته قابل استفاده است كه به عنوادن
نتیجه ارائه میگردد و آن این كه :قبر علی ا كبر ـ علیه ّ
السالم ـ در پایین پای
امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ قرار دارد .نتیجه :بنابراین میتوان ادعا كرد كه
ضریح كوچكی كه بر ضریح حضرت سیدالشهدا ـ علیه ّ
السالم ـ متصل است و
در طرف پایین پای آن حضرت قرار دارد و از مجموع دو ضریح یك ضریح شش
گوشه درست شده به احترام علی ا كبر ـ علیه ّ
السالم ـ و به نام آن حضرت است.
عبدالرزاق حسنی ضریح امام حسین ـ علیه ّ
ّ
السالم ـ را چنین توصیف كرده
است« :ضریح امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ عبارت است از :یك بلندی (صندوق
مانند) چوبی كه به عاج زینت شده و روی آن دو مشبك[ ]5قرار دارد ،مشبك
داخلی از فوالد گران قیمت و مشبك خارجی از نقر ة روشن سفید است ...به
مشبك خارجی مشبك دیگری بدون این كه مانعی بین آن دو باشد ،متصل
است و فقط از هر طرف به اندازةیك متر كوتاهتر از مشبك
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خارجی متعلق به امام حسین ـ علیه ّ
السالم ـ است و زیر آن ّ
مشبك قبر علی بن
الحسین ـ علیهم ّ
السالم ـ است كه همراه پدر در یك روز شهید شده و در كنار
پدر دفن گردیده است ]6[.معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر .1 :االرشاد،
شیخ مفید .2 .مقتل الحسین ،عبدالرزاق موسوی مقدم .3 .موجز تاریخ
البلدان العرافیه ،عبدالرزاق حسنی

پی نوشت
[ . ]1مفید ،االرشاد ،سلسلة مؤلفات شیخ مفید ،دار المفید للطباعة و النصر و التوزیع ،ج ،11صص 125
ـ  ،126جزء .2
[ . ]2مفید ،همان ،ص 114؛ خلیلی،جعفر ،موسوعة العتبات المقدسه قم-كربال ،بیروت ،منشورات
مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،چاپ دوم 1407 ،ق ،ص  ،73جزء.8
[ . ]3عبدالرزاق الموسوی ،المقرم ،مقتل الحسین ـ علیه ّ
السالم ـ  ،تهران ،قسم الدراسات االسالمیه،
مؤسسه البعثة ،ص 320ـ .321
[ . ]4قمی ،جعفر بن محمد ،ابن قولویه ،كامل الزیارات ،مؤسسه نشر الفقاهه ،چاپ اول 1417 ،ق،
صص  537ـ  ،538المقرم ،همان ،ص.321
[ . ]5هر چیز سوراخ ،سوراخ پنجره مانند را مشبكگویند.
[ . ]6خلیلی ،جعفر ،موسوعة العتبات المقدسه ،قسم كربال ،جزء  ،8بیروت ،منشورات مؤسسه
ّ
االعلمی للمطبوعات ،ص  ،182به نقل از حسنی ،عبدالرزاق ،موجز تاریخ البلدان
العراقیه.
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در مــورد زیــارت وارث توضیــح دهید و وجه ارث امام حســین(ع)
از حضرت آدم و ابراهیم(ع) چیست؟

پاسخ اجمالی
[]1

زیارت وارث ،در کتابهای متعددی مثل کتاب «المزار» شیخ مفید،
«مصباح المتهجد» شیخ طوسی[ ]2و دیگر منابع معتبر شیعه ذکر شده است.
این زیارت ،در واقع به عنوان بخشی از یک دستور العمل ،برای زیارت امام
حسین(ع) در محل دفنشان است که این زیارت را هنگام رسیدن به ضریح
مبارک و در قسمت باالی سر امام حسین(ع) بخواند ]3[.برخی زیارت وارث
را با عنوان زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه[ ]4و برخی نیز در اعمال شب و
روز عرفه و نیز شب و روز عید قربان آوردهاند ]5[.قابل ذکر است که زیارتهای
مختلف دیگری نیز وجود دارد که شباهت زیادی به این زیارت بهویژه در
فرازهای اول دارند.
ارث بردن؛ یعنی اینکه چیزی از شخصی که زندگی دنیاییاش به پایان
رسیده ،به شخصی دیگر منتقل شود .این شیء هم میتواند چیزی مادی
باشد و هم معنوی ]6[.با استفاده از منابع اسالمی میتوان فهمید ،آنچه که
در این زیارت مد نظر است ،هم وراثت اشیای مادی و هم اشیای معنوی
میباشد .این موارد عبارتاند از:
 .1مقام خلیفة اللهی :یعنی همانطور که خداوند حضرت آدم(ع) را به
عنوان خلیفه خود بر روی زمین برگزید ،دیگر انبیا و جانشینان آنان نیز به
عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین ،چراغی پر فروغ برای هدایت مردم بودند
و این مقام را یکی پس از دیگری به ارث میبردند .امام حسین(ع) نیز این
مقام معنوی را پس از ّ
جد ،پدر و برادر خود عهدهدار شد.
 .2علم :در بسیاری از روایات و زیارات آمده ،امام حسین(ع) و دیگر ائمه
اطهار(ع) ،به عنوان وارثان علم پیامبران ]7[،به ویژه پیامبر اسالم(ص)
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بودهاند .امام صادق(ع) در اینباره میفرماید« :حضرت داود علم پیامبران
را به ارث برد و سلیمان نیز این علوم را از پدرش داود به ارث برد .حضرت
محمد(ص) نیز این علوم را از سلیمان به ارث برده و ما نیز از حضرت محمد
[]8
به ارث بردهایم».
 .3کتابهای آسمانی :طبق زیارتی که برای نیمه ماه شعبان و نیز اول ماه
رجب ذکر شده ،امام حسین(ع) وارث تورات و انجیل و زبور است ]9[.چرا که
اصل و حقیقت این کتابها ،مطالبی است که در آنها نوشته شده و امام
حسین(ع) نیز آ گاه به آن مطالب است.
 .4برخی از متعلقات پیامبران :برخی از پیامبران ،به همراه خود ،وسائل
مقدسی داشتند که خاصیت معجزه آسایی داشتهاند .چیزهایی؛ مانند عصا
و صندوق حضرت موسی(ع) ،لباس حضرت ابراهیم(ع) و انگشتر حضرت
سلیمان(ع) .طبق روایات ،این اشیاء به ائمه اطهار(ع) منتقل شده و هم
ا کنون ،امام زمان(عج) آنها را در اختیار دارد و هنگام ظهور ،آن وسائل را با
[]10
خود آورده و از آنها استفاده میکند.

پی نوشت
[ .]1شیخ مفیدّ ،
محمد بن محمد بن نعمان ،کتاب المزار ،محقق و مصحح :ابطحی  ،سید محمد
باقر ،ص  ،106کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ،قم ،چاپ اول1413 ،ق.
ّ
المتعبد ،ج  ،2ص ،720
[ .]2شیخ طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،مصباح المتهجد و سالح
مؤسسة فقه الشیعة ،بیروت ،چاپ اول1411 ،ق.
[ .]3سید ابن طاوس ،علی بن موسی ،اإلقبال باألعمال الحسنة ،محقق و مصحح :قیومى اصفهانى،
جواد ،ج ،2ص  ،63دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،چاپ اول1376 ،ش.
[ .]4ابن مشهدی ،محمد بن جعفر ،المزار الکبیر ،محقق و مصحح :قیومی اصفهانی ،جواد ،ص
 ،462دفتر انتشارات اسالمی ،قم ،چاپ اول1419 ،ق.
[ .]5کفعمی ،ابراهیم بن علی ،المصباح (جنة األمان الواقیة و جنة اإلیمان الباقیة) ،ص  501و ،502
دار الرضی (زاهدی) ،قم ،چاپ دوم1405 ،ق.
[ .]6مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،13ص  ،78وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،تهران ،چاپ اول1368 ،ش.
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َّ ّ َ َ َ َ ْ
ین َو ُسللة ال َو ِص ِّیین»؛ ابن قولویه ،جعفر بن
[« .]7السلم علیک یا ِإمام المؤ ِم ِنین و و ِارث ِعل ِم الن ِب ِی
محمد ،کامل الزیارات ،محقق و مصحح :امینی ،عبد الحسین ،ص  ،318دار المرتضویة ،نجف
اشرف ،چاپ اول1356 ،ش.
[ .]8کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،محقق و مصحح :غفاری ،علی اکبر ،آخوندی ،محمد ،ج ،1
ص  ،225دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم1407 ،ق.
َ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ
یل َو ّالز ُبور»؛ اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج  ،3ص .341
[« .]9السلم علیک یا و ِارث التور ِاة و ِالن ِج ِ
[ .]10ر.ک :الکافی ،ج  ،1ص .237 _ 231
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َ َّ
ـام َع َل ْی َ َ َ
لسـ ُ
اهَّلل
زیارت عاشــورا «ا
منظور از ارواح در
ک یا ابا ع ْب ِد ِ
َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ ْ
َ
واح التى حلت ِب ِفنائک» چه کسانی هستند؟
و على الر ِ

پاسخ
منظور از «ارواح التی حلت بفنائک» ،شهدایی هستند که همراه سید الشهداء
(ع) ،در سرزمین کربال به شهادت رسیدند؛ دلیل این مطلب چند نکته است:
 .1معموال به زائرین و کسانی که در قید حیات هستند ارواح گفته نمی
شود.
 .2این زیارت خطابی است از ناحیه زایر و معموال خطاب کننده و مخاطب
یکی نیستند
 .3در هیچ یک از زیارت نامه هایی که برای امام حسین (ع) نقل شده
است ،به طور مشخص سالم بر زایرین ندارد.
 .4زیارت عاشورا قبل از دفن کسانی که اآلن مدفون در کربال هستند وارد
شده است بنابراین مراد از «ارواح» تمام کسانی که در آنجا مدفون هستند،
نیست.
 .5از قرائن موجود در این زیارت نامه ،می توان فهمید که مراد از ارواح
مورد سالم ،همان شهدای همراه سید الشهداء در سرزمین کربال هستند.
همانند این که در یک جای دیگر به طور مشخص بر کسانی سالم داده شده
که همراه امام بوده اند «السالم علی الحسین و علی ِعل ّی بن الحسین و علی
اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین»؛ عالوه محتوای کلی زیارت عاشورا
سالم بر سید الشهداء ،فرزندان و یاران او ،اعالم دوستی و وفاداری نسبت به
آن حضرت و بیان بیزاری از دشمنان ایشان است.
 .6در نقل دیگری از زیارت عاشورا آمده است :السالم علیک و علی االرواح
ّ
التی حلت بفنائک و اناخت بساحتک و جاهدت فی اهلل معک و شرت نفسها
ابتغاء مرضات اهلل فیک[]1؛ در این فقره اوصافی همانند مجاهدت در راه
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خدا با سید الشهداء(ع) و شهادت در راه رضای خدا همراه با سید الشهداء
وصف در آستان سید الشهداء(ع) ( حلول و اناخه) بودن ،آمده است،
پس از
ِ
[]2
که از آن فهمیده می شود « ارواح» به طور مشخص همان شهدای همراه
سید الشهداء اند.
[]3
 .7در زیارت عاشورای غیر معروفه چنین آمده است« :السالم علیک
یا ابا عبد اهلل الحسین و علی من ساعدک و عاونک و واسا ک بنفسه و بذل
ّ
مهجته فی الذب عنک ...السالم علیک یا موالی و علیهم و علی روحک و علی
ارواحهم و علی تربتک و علی تربتهم السالم علیک یابن سید العالمین و علی
المستشهدین معک» .از این عبارت به روشنی فهمیده می شود که مراد از
ارواح همان شهدای همراه سید الشهداءاند.
 .8در زیارت نامه های دیگر برای سید الشهداء(ع) پس از زیارت بر امام
حسین(ع) و علی ا کبر(ع) وارد شده است که رو به سوی شهدای کربال کنید و
این زیارت را بخوانید و حال این که در هیچ یک از زیارت نامه های گونا گون
بر سید الشهداء(ع) ندارد که سالم بر زائرین یا تمام مدفونین در آنجا کنید.
در نتیجه از مجموع زیارت عاشورا و دیگر زیارت های سید الشهداء(ع) می
شود به بیان قاطع گفت که مراد از ارواح مورد سالم در زیارت عاشورا همان
شهدای همراه سید الشهداء اند.

پی نوشت
[ ]1سید ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج  ،3ص .70
[ ]2از ظاهر تأخر بیان مجاهدت ،و شهادت از حلول و اناخه که به معنای فرود آمدن است ،بر می آید
که مراد از ارواح همان شهدای شهید روز عاشورا به همراه سیدالشهداء است.
[ ]3زیارتی که همان ثواب زیارت عاشورا را دارد ،برای کسانی که مشکلی دارند و نمی توانند همه
آداب زیارت عاشورا (تکبیر ،صد لعن ،صد سالم ،سجده ،نماز و دعای بعد از زیارت) را بجا آوردند.
مفاتیحالجنان

272

تـ
مـ
ــأ
ـل
ـ

پ ـ ُـ ـ ــرس ــش

آیــا زیــارت ناحیه مقدســه در مذهب شــیعه معتبــر اســت؟ در آن
صــورت چــه دلیلــی و چــه عقیــده ای آن را تأییــد مــی کنــد؟

پاسخ اجمالی
زیارت ناحیه مقدسه از زیارات مطلقه است؛ یعنی در هر زمانی  -عاشورا و غیر
عاشورا  -می توان با آن امام حسین (ع) را زیارت کرد.
این زیارت با سالم بر پیامبران االهى و اولیاى دین ،ائمه اطهار (ع) آغاز می
شود سپس ،با سالم بر امام حسین (ع) و یاران با وفایش ادامه می یابد .پس
از آن ،به شرح کامل اوصاف و سیره امام حسین (ع) پیش از قیام ،دلدادگی
حضرت مهدی (ع) به او ،زمینههاى قیام حضرت ،توصیف صحنه کربال ،شرح
شهادت و مصایب آن حضرت و عزادار شدن تمام عالم و موجودات زمینى و
آسمانى مىپردازد .در پایان ،با توسل به ساحت قدس ائمه اطهار و دعا در
پیشگاه خداوند متعال ،پایان مىپذیرد.
زیارت ناحیه مقدسه معروف ،داراى سند صحیح و معتبر است که از امام
زمان (ع) به صورت «توقیع» به یکى از نایبان خاص آن حضرت صادر شده
است و از طریق راویان احادیث اهل بیت (ع) ،به شیخ مفید و سید مرتضی،
سپس به ابن المشهدى و از او به سیدبن طاووس ،عالمه مجلسى و دیگران
رسیده است.
این زیارت که در آن امام مهدی (عج) جد شهید خود امام حسین (ع) را
زیارت کردهاند ،از لحاظ محتوا و متن نیز موافق اعتقادات شیعه و هماهنگ
و همسو با سایر زیارات است.
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پاسخ تفصیلی
برخی از سخنان گهربار حضرت ولی عصر (عج) به صورت توقیع (نامه) از
ایشان صادر شده است که به توقیعات آن بزرگوار معروف هستند که به برخی
از نواب خود یا برخی از بزرگان دیگر مرقوم فرموده اند .برخی از این توقیعات
زیارات و دعاهایی بوده است که از ناحیه آن بزرگوار به دست مردم رسیده
است که زیارت آل یاسین یا دعای افتتاح از این جمله اند.
یکی از این توقیعات به «زیارت ناحیه مقدسه» مشهور شده است.
زیارت ناحیه مقدسه از زیارات مطلقه است؛ یعنی در هر زمانی  -عاشورا و غیر
عاشورا  -می توان با آن امام حسین (ع) را زیارت کرد.
ین زیارت با سالم بر پیامبران االهى و اولیاى دین ،ائمه اطهار (ع) آغاز میشود
سپس ،با سالم بر امام حسین (ع) و یاران با وفایش ادامه می یابد .پس از
آن ،به شرح کامل اوصاف و سیره امام حسین (ع) پیش از قیام ،دلدادگی
حضرت مهدی (ع) به او ،زمینههاى قیام حضرت ،توصیف صحنه کربال ،شرح
شهادت و مصایب آن حضرت و عزادار شدن تمام عالم و موجودات زمینى و
آسمانى مىپردازد .در پایان ،با توسل به ساحت قدس ائمه اطهار و دعا در
پیشگاه خداوند متعال ،پایان مىپذیرد.
سید بن طاووس این زیارت را در مصباح الزائر ذکر کرده است .سید بن
طاووس از اندیشمندان بزرگ شیعه است و آثار او به ویژه در موضوع ادعیه
و زیارات در بین علمای شیعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .پیش از او
نیز این زیارت را ابن المشهدی در کتاب «المزار الکبیر»[ ]1خود آورده است.
سید رضی الدین علی بن طاووس در «مصباح الزائر» و سید عبد الکریم ابن
طاووس در کتاب «فرحة الغری» بسیاری از زیارات را از ابن المشهدی نقل
کرده اند.
این کتاب از مدارک و منابع بحاراالنوار عالمه مجلسی است و به نام های
المزار ،المزار الکبیر ،المزار القدیم و مزار ابن المشهدی معروف شده است.
عالمه مجلسی درباره این کتاب می گوید« :کتاب بزرگی در زیارات است و از
کیفیت اسنادش فهمیده می شود که کتاب معتبری است».
خود ابن المشهدی در مقدمه کتاب المزار آورده است« :من در این کتاب
[]2
زیارات مشاهد مختلف و  ...را از راویان ثقه روایت کرده ام.»...
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محدث نوری می نویسد« :از مقدمه کتاب او دانسته می شود که همه
زیاراتی که در این کتاب ذکر کرده است مأثوره است هر چند در برخی موارد
[]3
زیارات را مستند به ائمه (ع) نکرده است».
محمد بن جعفر بن علی بن جعفر المشهدی معروف به ابن المشهدی از
فقها و محدثین مورد اعتماد شیعه در قرن ششم هجری قمری است .بزرگانی
چون عالمه مجلسی ،محدث نوری ،شیخ عباس قمی[ ،]4شیخ حر عاملی[،]5
شهید اول[ ،]6سید محسن امین[ ]7و آقا بزرگ تهرانی[ ]8او را توثیق کردهاند.
این زیارت را شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نیاورده است؛ زیرا بنا نداشته
است همه زیارات را در این کتاب ذکر کند ،ولی در کتاب نفس المهموم خود
قسمتی از آن را آورده است و همان گونه که گفته شد وی ابن المشهدی را
ثقه و مورد اعتماد دانسته و او را مدح کرده است.
نتیجه نهایی این که زیارت ناحیه مقدسه معروف که در آن امام زمان (ع) جد
بزرگوار و شهید خود امام حسین (ع) را زیارت کرده اند از جهت سند و متن
مورد تایید علمای شیعه است

پی نوشت
[ .]1ابن مشهدی ،المزار ،ص .496
[ .]2المزار ،ص .27
[ .]3نوری ،حسین ،خاتمة المستدرک ،ج  ،1ص  ،360چاپ اول ،مؤسسة آل البیت ،قم1415 ،ه.ق.
[ .]4قمی ،شیخ عباس ،الکنی و االلقاب ،ج  ،1ص  ،409مکتبة الصدر ،تهران ،بی تا.
[ .]5المزار ،مقدمه ،ص .6
[ .]6همان.
[ .]7امین ،سید محسن ،اعیان الشیعه ،ج ، 9ص  ،202دار التعارف للمطبوعات ،بیروت1403 ،ه.ق.
[ .]8تهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعه ،ج  ،20ص  ،324چاپ دوم ،دار االضواء ،بیروت ،بی تا.

275

