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چکیده

شمر بن ذیالجوشن یکی از افررادی اسرت کره در جریران قیرام امرام

حسین

مرتکب جنایاتی شد و به بدنامی و بدفرجامی به عنروان

قاتل امام حسین

در تاریخ ثبت شده است .ایرن فررد دارای فرراز

و فرودهررای شخصریتی اسررت .نوشررتار پریش رو بررا روش توصریفی و
شیوۀ کتابخانهای به شخصریتشناسری وی و نقرش او در جنایرات

و مصائب کربال بهویژه روز عاشورا پرداخته است.

دواژهها :امررام حس رین  ،شررمربن ذیالجوشررن ،روز عاشررورا،

کلی
مصائب کربال.

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ()ranjbarhosseini@gmail.com
 .2کارشناسی ارشد علوم و معارف نهج البالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث(نویسنده مسئول)
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مقدمه 

هدایت و راهیابی برای طی کردن مسیری که انسان را بده سدعادت برسداند ،بدهطدور فطدری
در انسددان وجددود دارد .در کنددار ای دن امددر فطددری ،عوامددل ز ی دادی وجددود دارد کدده م دیتوانددد مای ده
گمراه دی او گددردد .علددل و عددواملی کدده مددانع رس دیدن انسددان بدده مقددامی کدده شایسددته آن اسددت
میشود و او را از راه حق بدازمیدارد ،گداهی مر بدوط بده خدود اوسدت و گداه مر بدوط بده اجتمداع و
محیط پیرامون و ی است .انسان در دگرگونیهای اجتماع هماره با انواع و اقسام آزمدایشهدا
رو بدهروسدت .چنانچده فددرد نتواندد بدهدرسددتی راه درسدت را تشدخیص دهددد ،بده فرجدام بدددی
دچار خواهد شد.
در دوران حکومددت امددام عل دی

بددا توجدده بدده تحددوالت سیاس دی آن زمددان ،افددراد گرفتددار

انحرافدات و شدبهات شددند و نتوانسدتند مسدیر حدق را بده دلیدل فاصدله گدرفتن از اسدالم نداب
ُ
تشد ددخیص دهند ددد و سد ددرانجام بد دده سرنوشد ددت سد ددو دچد ددار گردیدند ددد .شد ددمر بد ددن شد ددرحبیل
(ذیالجوشن) بن ا ْعور بن عمرو ،یکی از این افراد است که زندگیاش دارای فرازو فرودهایی
است .فرودی که او را به یکی از بدنامترین انسانهای رو ی زمین تبدیل کرد و ملعدون اندس و
جد ّدن نمددود .بررسددی شخص دیت و جنایددات و ی مددیتوانددد از بدداب عبددرت و پندددآموز ی بددرای
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حقیقتجو یان مفید باشد.
مقالده پدیش رو بدده شخصیتشناسدی و نقددش او در فجددایعی کده در قیدام امددام حسدین
بهویژه در روز عاشورا مرتکب شده ،پرداخته است.
ذیالجوشن 
شخصیتشناسیشمربن 


او ابوسابغه ،شمر بن ذى الجوشن ،ضباب بن کالب بن ربیعة بن عامر بن صعصدعة بدن
معاو یة بن بکر بن هوازن بن منصور است (ابن عساکر.)188/23 :1415 ،
وی از تابعین و رؤسای قبیلدۀ هدواز ن از تیدر بندی عدامر بدن ص ْعصدعه و از خانددان ضدباب
بددن کددالب بدده شددمار مددیرود (ابددن عبددد ر بدده .)306/3 :1416 ،تددار یخ والدت او بدده درسددتی
مشدخص نیسددت .امددام حسدین

مددادرش را در واقعدۀ کدربال ،پسددر زن بزچددران خطدداب کدرده

اس ددت (مفید دد .)96/2 :1369 ،س ددرانجام وی پ ددس از ارتک دداب جناید دات متع دددد ،در س ددال

66هجری به دست یاران مختار ثقفی به هال کت رسید (بالذر ی.)58/6 :2000 ،
خوارزمی در وصف شمر مینو یسد:
[شددمر از نقددشآفر ینددان اصددلی جنای دات کربالسددت .او زشددترو و زشددتک دردار بددود.

(خوارزمی)41/2 :1418 ،

ذیالجوش
ورانمثب زندگیشمرب  
همراهیباحضرتعلی





شددمر در دوران حکومددت ابددوبکر نقددش چندددانی نداشددت؛ ز ی درا هرچنددد او را از اصددحاب
رسددول خدددا

بدددانیم ،در آن دوران سددن چندددانی نداشددته اسددت کدده بتوانددد نقددش مهددم و

سرنوشتساز ی بر عهده گیرد .در دوران عمر و عثمان نیدز تدا جدایی کده نگارندده اطدالع دارد،
نامی از شمر در تار یخ ثبت نشده است .با کشته شدن عثمان در سال 35هجری ،علدی بدن
ابدیطالددب

بدده خالفددت برگز یدده شددد .آن حضددرت ،کوفدده را بدده عنددوان پایتخددت حکومددت

خو یش برگز ید و در آنجا سا کن شد .با آمدن خلیفه به کوفه ،شمر کده از سدران و بزرگدان کوفده
علی

حضور یافت .شمر در جن

صفین حاضر بود .او در این جن

به دلیل درگیری با

ادهدم بددن محدرز بدداهلی ،بددهسدختی مجددرو شدد ،بدده گونددهای کده ادهددم بدا شمشدیر ،اسددتخوان
پیشددانی و ی را ش دکافت .شددمر نی دز بدده عنددوان انتقددام ،نی دزهای بدده او زد و او را از اسددب بدده ز ی در
افکندد .بدا ایدن حدال ادهدم بدا کمدک شدامیان از مدر رهدایی یافدت (نصدر بدن مددزاحم:1370 ،
.)366
ذیالجوش
ورانمنفیزندگیشمرب  
.1درمقابلامامعلی

پاید دان جند د





ص ددفین ،آغ دداز انح ددراف گروهد دی ب دده ظ دداهر مس ددلمان ب دده ن ددام خ ددوار ب ددود.

هستههای نخستین این گروه منحرف که بده «خدوار نهدروان» و «مدارقین» معدروف بودندد ،بدا
شددعار «ال حک دم اال هلل» بدده مرحلدده ظهددور رس دید .نددام بعض دی از سددران و افددراد ای دن جنددبش ،در

شخصیتشناسی شمر بن ذیالجوشن و نقش او در مصائب کربال

بدده شددمار م دیآمددد ،نددزد حضددرت رفددت و در جن د هددا و درگی دریهددا در رک داب امیرالمددؤمنین
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مصادر تار یخی به ثبت رسیده است ،ولی در هیچیدک ،ندام شدمر بدن ذیالجوشدن در شدمار
چنین آمده است:

این افراد دیده نشده است .تنها در کتاب صل الحسن

سرکردگان خوار در کوفه عبارت بودند از :عبدداهلل بدن وهدب الراسدبی ،شدیث بدن

ربعی ،عبداهلل بدن الکدوا  ،االشدعث بدن قدیس و شدمر بدن ذیالجوشدن( .آل یاسرین،

)60 :1410

امام حسن مجتبی

هنگام وفات به برادرش حسین

همانا پدرم علی

پس از جن

فرمود:

صفین در خطبهای ،خبر شهادت من و تدو را بده

مددردم داد .اشددعث بددن ق دیس ک ده در مجلددس حضددور داشددت ،برخاسددت و گفددت:
اخبار ی را میگو یی که رسول خدا

نیز آن را ادعا نکدرده اسدت! ایدن علدوم را از

کجددا بدده دسددت آوردهای؟ پدددرم پاسددخ داد :ای آتددش بی دار معرک ده! همانددا پسددرت،
محمددد بددن اشددعث نیددز از قدداتالن حسددین

اسددت .بدده خدددا سددوگند! شددمر بددن

ذیالجوشددن و شددبث بددن ربع دی و زبی ددی و عمددرو بددن حر ی دث نی دز از آنددان هسددتند.

(ابنحمدان)184/1 :1377 ،

آن حضرت ،در ایدن خطبده نیدز شدمار ی از خدوار را ندام بدرده و شدمر را نیدز در ردیدف آندان
آورده است .شاید مقصود ایشان این بوده است که بگو ید شما خوار که ادعای دیدندار ی
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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دار ید ،فرزند دختر رسول خدا

را خواهید کشت.

پس از آن ،شمر در شمار اطرافیان معاو یه شد .شیخ مفید چنین مینو یسد:
معاو یه ،نامهای برای امیرالمؤمنین علی

فرستاد .حضرت نیز پاسدخ آن نامده را

نوشت و به دست طرما بن عددی طدایی بده دمشدق فرسدتاد .و ی پدس از آنکده بده

شام رسدید ،پرسدید :فرمانددهان معاو یده کجایندد؟ بده او پاسدخ دادندد :کدامشدان را

میخواهی؟ گفت :ابواالعور اسدلمی ،عمدرو عدا

 ،شدمر بدن ذیالجوشدن و هددی

بن محمد بن اشعث کندی را میخواهم( .مفید)139 :1413 ،

در ایدن خبدر ،شدمر بدا صدراحت در شدمار متصددیان لشدکر معاو یده قدرار گرفتده اسدت و ایدن
خود ،گواهی روشن بر روحیه فرصتطلبی اوست .پس از ایدن دوران ،شدمر بدا رو ی آوردن بده
امو یان ،بهطور آشکار در صف مخالفان خاندان عصمت و طهارت

قرار گرفت.

.2نفوذیدرسپاهامامحسن

بددا شددهادت عل دی



و در برابددر معاو ی ده قددرار گرفددت .ای دن

شددمر در رک داب امددام مجتب دی

مس دئله را بدده دو گوندده م دیتددوان تفس دیر ک درد؛ ممک دن اسددت او بدده دلی دل روحی ده فرصددتطلب دی
بیعددت کنددد و بدده لش دکر او درآیددد.

خددو یش ،وضددعیت را چنددان دی دده کدده بددا امددام حسددن

همچنین ممکن است و ی از نیروهای نفوذی ستون پنجم معاو یه در لشکر امام

بدوده کده

جددز کارش دکنی ،سددودی بددرای حضددرت نداشددتند .ش دیخ محمدددجواد مغنی ده _ از عالمددان و
مفسران شیعه اهل لبنان در قرن چهاردهم هجری _ مینو یسد:
بس دیار ی از افددرادی کدده در قتددل امددام حس دین

حسددن

شددرکت داشددتند ،در زمددان امددام

در رک داب او بودنددد و پ دیش از صددل  ،مایدهاز هددم پاشدیدگی لش دکر ایشددان

شدند .از آن جمله ،شمربن ذیالجوشن است( .مغنیه)62 :1421 ،

.3شهادتدر وغدرقتلحجربنعدی 

شدمر هنگددام دسدتگیری ُحجددر بدن عدددی _ از صدحابه پیدامبر

و از یداران علدی

_ در

را به آشوب کشیده است( .طبری1387،ق)270/5 :
.4مشارکتدرقتلمسلمبنعقیل 

وقتی مسلم بن عقیل در سال  60هجری از سدوی امدام حسدین

بده کوفده رفدت ،شدمر از

جملده افددرادی بدود کده از سددوی عبیدداهلل بددن ز یداد _ حدا کم کوفدده _ مددأمور شدد مددردم را از اطددراف
مسلم پرا کنده سازد( .مفید)52/2 :1414 ،
ابنز یادبرایجنگباامامحسین
.5تحر یک 

پددس از آنک ده امددام حس دین بدده ک دربال رس دید ،عمددر بددن سددعد قصددد جلددوگیری از جندد

و

خدونر یدزی داشددت و بدده دنبددال راه حلدی مسددالمت آمیدز بددود؛ امددا شدمر ،ابددنز یداد را کده بدده نظددر
میرسید با قصدد عمدر بدن سدعد موافدق اسدت ،بده جند
سعد نامۀ شمر را خواند ،گفت:

بدا امدام تشدو یق کدرد .وقتدی عمدر بدن

شخصیتشناسی شمر بن ذیالجوشن و نقش او در مصائب کربال

سال  ،51جزو کسانی بود که نزد ز یاد بن ابیه به دروغ شهادت داد که حجدر مرتدد شدده و شدهر

11

چیست تو را؟ وای به حال تو! خدا آوارهات کندد و زشدت گرداندد .آنچده بدرای مدن
آوردهای ،به خدا من گمان دارم همانا تو از او جلوگیری کدرده از ایدنکده پیشدنهادی

که من برایش نوشته بودم بپذیرد و کدار ی را کده مدا امیدد اصدال آن را داشدتیم بدر مدا
تبداه سدداختی .بده خدددا حسدین تسددلیم کسدی نشددود؛ همانددا جددان پدددرش [علدی در
سینۀ اوست [و او کسی نیست که تن بخوار ی دهدد  .شدمر گفدت :ا کندون بگدو چده
خواهی کرد؟ آیا فرمان امیدر را انجدام مدیدهدی و بدا دشدمنش مدیجنگدی؟ وگرنده بده
کنار ی برو و لشکر را به مدن وا گدذار .عمدر بدن سدعد گفدت :نده چندین نکدنم و امدارت
لشکر را به تو وانگذارم و خود انجام دهم و تو امیر بر پیادگان باش( .همو)91 :

.6حیلهبرایجداکردنحضرتعباسازسپاهامامحسین



شیخ مفید در اینباره نوشته است:
عمددر بددن سددعد پس دین روز پنجشددنبه نهددم محددرم بددرای جن د

برخاست و شمر آمد تا برابر همراهان حسین

ب ده سددوی حس دین

ایستاد و گفت :فرزندان خواهر ما

1

کجایندددد؟ اباالفضدددل العبد دداس ،جعفدددر ،عبدددداهلل و عثمد ددان _ فرزنددددان علد دی بد ددن
ابیطالب

بیرون آمدند و گفتند :چه میخواهی؟ گفت :شما ای خواهرزادگان!

در امانید .آن جوانمردان به او گفتند :خدا تو را و امانی کده بدرای مدا آوردهای لعندت
کند؛ آیا به ما امان میدهی و فرزند رسول خدا امان ندارد؟ (مفید)91 /2 :1414،
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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اهانتهایشمردرحادثهعاشورا 

.7زخمزبانو

پس از آنکه امام

بدرای تدذکر بده سدااه کوفده خطبدهای در سدابقۀ درخشدان خانددانش و

بیاناتی از رسول ا کرم

در مورد دوستی اهل بیت آغاز نمدود ،شدمر کدالم امدام را قطدع کدرد و

بددیادبددی نمددود امددا حبیددب بددن مظدداهر بدده او پاسددخ دندددان شددکنی داد (طبددری1387،ق:
 )425/5یک بار دیگر زمانی که ُزهیر بن قین ،از یاران امام ،به پند و اندرز کوفیان پرداخت و
آنان را به یار ی امام حسین دعوت کرد ،شمر به سوی او تیری پرتاب نمود و به او اهاندت کدرد
 .1مقصود چهار پسدر امالبندین _ بدرادران حضدرت سدید الشدهدا _ اسدت کده چدون مادرشدان امالبندین از قبیلده
بنیکالب و با شمر همقبیله بود ،برای حفظ ّ
سنت قبیلهای و پیونددهای جداهلی ،آندان را خدواهرزاده خطداب
کرد.

(همان)
یک بار دیگر در عصر عاشورا و قبل از شهادت امام حسین ،شمر قصد داشت بده خیمده
گاه حضرت حمله کندکه امام او را از این کار برحذر داشت و شمر بازگشت (همان)
.8دستوربهشهادتاموهبهمسرعبداهللبنعمیرکلبی 

پس از شهادت عبداهلل ،همسرش ام وهب خود را بده بدالین او رسداند و در حدالیکده سدر و
صددورت عبددداهلل را پددا ک م دیک درد رسددتم غددالم شددمر بددن ذیالجوشددن بدده دسددتور شددمر او را بدده
شهادت رساند گفتهاند او نخستین زن شهید در واقعه کربال (طبری1387،ق)438/5 :
.9شهادتنافعبنهاللتوسطشمر 

عمر بن سعد به شمر دستور داد تا ندافع بدن هدالل را بکشدد ندافع بده شدمر گفدت« :بده خددا
قسمای شمر! اگر تو از مسدلمین باشدی بدر تدو سدخت خواهدد بدود کده خددا را مالقدات کندی ،در
حالیکه خونهای ما را برگردن داشته باشی .خدا را سااس میگو یم که مر ما را بده دسدت
بدددتر ین خلقددش ،قددرار داد!» سدداس بدده دسددت شددمر بدده شددهادت رس دید (طبددری1387،ق:
.10شهادتامامحسین



شمر به تیراندازان دستور داد تا بدن امام را هدف قرار دهند (مفید )111/1414:2،سداس
بددا فرمددان او ،همدده بدده سددوی امددام حملدده بردنددد و کسددانی از جملدده سددنان بددن انددس و ُز ْرعددة بددن
شر یک ضربههای نهایی را بر امام وارد کردند

در اح ددوال «ش ددمربن ذیالجوشدددن» آم ددده اسدددت کد ده :چدددون او ام ددام حسد دین را ب دده قتدددل

میرسانید ،حضرت فرمدود :آیدا مدرا مدیشناسدی؟ شدمر جدواب داد :آر ی ،سداس انسداب او را
برشمرد! امام حسین فرمود :حاال که مرا خوب میشناسی ،چرا اقدام به قتل من نمدوده ای؟

آن ملعددون جددواب داد :ا گددر مددن تددو را نکشددم ،چدده کس دی جددایزه یز ی دد را بگیدرد؟!امددام حس دین
ّ
فرمود :ای شمر! جایزه یز ید را بیشتر دوست دار ی یا شفاعت جدم رسول خددا را؟ او گفدت:
ّ
ید د دک دان د ددق ( 16دره د ددم) ج د ددایزه یز ید د دد در ن د ددزد م د ددن از ت د ددو و ج د دددت رس د ددول خ د دددا ب د دداالتر
است(.قندوز ی1392،ق)83/3 :

شخصیتشناسی شمر بن ذیالجوشن و نقش او در مصائب کربال
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در بددار کس دی ک ده سددر امددام حس دین را از تددن جدددا ک درد ،روایدات گوندداگونی وجددود دارد کده در
برخدی از آنهددا از شدمر نددام بدرده شددده اسدت .بدده گفتدۀ واقدددی ،شدمر امددام حسدین را کشددت و بددا
اسب خود بدن آن حضرت را لگدکوب کرد
در برخی روایات گفته شده است که و ی بر سینۀ امام نشست و سدر او را از قفدا جددا کدرد.
(مفید)117/1414:2،
امددام حسدین

در روز عاشددورا بدده شددمر گفددت« :رسددول خدددا راسددت گفددت کده گو یدا سد

سیاه و سفیدی را میبینم که خون اهل بیتم را میآشامد»( .ابن عساکر)189/23 :1415،
.11توهینبهاهلخیام 

پس از شهادت امدام حسدین
سددجاد

و غدارت و آتدش زدن خیمدههدا ،شدمر قصدد داشدت امدام

را ک ده در بسددتر بیمددار ی بددود بدده قتددل رسدداند ،امددا عدددهای مددانع او شدددند( .طبددری،

)422/5 :1387
در نقلی دیگر ،پدس از شدهادت بسدیار ی از اصدحاب امدام حسدین

دشدمنان بده سدوی

خیمهها حمله بردند .شمر نیزه خود را در خیمه امام حسین فروبرد و فر یاد زد :آتش بیاور یدد
تا این خیمه را با اهلش بسوزانم .امام او را نفر ین کرد و حتی شبث بن ر بعی نیز او را سرزنش
نمود (مجلسی)127/45 :1416 ،
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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اهلبیتامامحسین
.12اهانتبه 

دراسارت 

ابنسدعد دسدتور داد سدر  72تدن شدهدای کدربال را از تدن جددا کنندد و بده همدراه شدمر و تندی
چند از فرماندهان سااه به کوفه ،نزد ابنز یاد ببرند( .همو)
سید بن طاوس مینو یسد:
آن گددروه سددر مقدددس امددام حس دین

و زنددان و مددردان اس دیر آن حضددرت را حرک دت

دادند .وقتی نزدیک دمشق رسیدند ،ام کلثوم به شمر _ کده از آن گدروه بدود _ فرمدود:

من به تو یک حاجت دارم .شمر گفت :چه حاجتی؟ فرمود :ما را از آن در ی داخل
شهر دمشق بکن که تماشداچیان کمتدر باشدند .دسدتور بدده ایدن سدرهای بر یدده را از

میان محملهای ما جلوتر ببرند و آنها را از ما دور بدارند .به راستی کده مدا از کثدرت

نظر تماشاچیان رسوا شدیم؛ زیرا در یک چنین وضعی قرار گرفتهایدم .ولدی شدمر بده
علت آن ظلم و کفری که داشت ،دستور داد سرها را بر فراز نیدزههدا زدندد و در میدان

محملها تقسیم نمودند و ایشان را با آن وضع ،به عمدد از میدان تماشداچیان عبدور
دادند( .ابن طاووس)54 :1417،

فرجا بدشمر 

سددرانجام مختددار جمع دی را بدده همددراه غددالم خددود _ ز ر ب دی _ در پدی او فرسددتاد .شددمر غددالم
مختددار را کشددت و بدده قر ی دهای بدده نددام سدداتیدما گر یخددت و از آنجددا بدده قر یدهای بدده نددام کلتانی ده
_ ب دین شددوش و روسددتای ص دیمره _ رفددت و نامددهای بددرای ُمصددعب بددن زبی در فرسددتاد ک ده آمدداده
جن د

بددا مختددار بددود؛ امددا برخ دی از سددااهیان مختددار ،شددمر را محاصددره کردنددد و در حددالی کده

یارانش گر یخته بودندد ،او را کشدتند و سدرش را ندزد مختدار فرسدتادند و بددنش را پدیش سدگان
انداختند( .بالذر ی)65/6 :1997 ،
نتیجه 

شمر در جن

پس از آن ،به سو عاقبت دچار گردید و به هواداران معاو یه پیوست .از مهمتر ین عواملی کده
باعث بدفرجامی شمر شد ،میتوان به دنیاطلبی ،ر یاسدتخدواهی و فرصدتطلبدی او اشداره
کرد .البته تربیت ناصحی و محیطی که شمر در آن رشد کرده بود نیز بیتأثیر نبود؛ چنانکه
امام حسین

در واقعۀ کربال ،او را پسر زن بزچران خطاب کرده است.

شمر از جمله انسانهایی بود که تنها سود شخصی خود را دنبال مدیکدرد و بدرای نیدل بده
آن ،از ه دیچ عمل دی روگددردان نبددود .دنی داطلبی شددمر در سددخنانش بددا امددام حس دین وقت دی
ا
را در آخددرت نمددیپددذیرد و جددایزه یز ی دد را تددرجی مددیدهددد ،کددامال
شددفاعت رسددول خدددا
نماید دان اس ددت .ش ددرارت و کین ددهت ددوز ی و ی در اق دددام ب دده آت ددش زدن خیم ددهها و همینط ددور،
بیادبیها و زخمزبانهایش در حادثده عاشدورا مسدیر انحطداط او را کده از جند

صدفین آغداز

شددده بددود ،بدده منتهددای ضدداللت و گمراه دی رسدداند و نددام او را در زمددره شددقیترین انسددانهای
تار یخ ثبت نمود.

شخصیتشناسی شمر بن ذیالجوشن و نقش او در مصائب کربال

ّ
صفین ،همدراه امدام علدی

بدا معاو یده جنگیدد و ّ
حتدی مجدرو شدد؛ ّامدا
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