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چکیده

متتتتردم شت تتام در دشتتتتمنی بت تتا امتتتتام علتتتتی و اوالد ای ت تتان ،جتتتتتو

پی تازترین گروههای ناصتبی بودهانتد کته نمتود بتارز من ،در واقعته

عاشتتورا و بتته شتتهادت رستتاندن امتتام حستتین

تجلتتی یافتتته استتت

این دشمنی معلول عوامل متعددی است که برخی از منها بیترون از
محیط شام بر مردم تحمیل شده و برخی نیت جتو روحیات شتامیان

بتته حستتا میمیتتد از عوامتتل ختتارجی میتتتوان بتته اصتترار امویتتان بتتر
جدا ماندن مردم شام از دیگر منتاط استالمی ،گستترش عقیتده بته

جب تتتر و س تتترکو مخالفت تتان و از عوام تتتل داخل تتتی نی تتتت میت تتتوان ب تتته

سرسختی شدید شامیان بر فرمان بنتی امیته و همچنتین زودبتاوری

فو العتتاده من تتان اش تتاره کتتترد نوشتتتار حاضتتتر بتتا رویش تترد ت تتاریخی-
اسالمیBna4086@gmail.com .

 .1کارشناس ارشد رشته مذاه اسالمی ،مؤسسه مذاه
 .2دانشئئئئئئئئئئجوی دکتئئئئئئئئئئری تفسئئئئئئئئئئیر تطبیقئئئئئئئئئئی جامعئئئئئئئئئئة المص ئ ئ ئئئئئطفی العالمیئئئئئئئئئئه شئئئئئئئئئئعبه اصئئئئئئئئئئفهان.
Majidsarkoobi1363@gmail.com

تحلیلتی بته برشتتماری م لفتههای ناصتبی گری متتردم شتام پرداختتته

است

کلیدواژهها :امام علی  ،امام حسین  ،شام ،ناصبی ،یتید


مقدمه
بعد از ظهور اسالم و غلبه یئافتن آن بئر شئرم و ثروتانئدوزی و سئتمگری قئریش ،ب رگئان
ً
این قوم و مخصوصا امویان کینه عمیقئی از اسئالم و مسئلمانان پیئدا کئرد و علئیرغم اینکئه
ً
ظئئاهرا مسئئلمان شئده بودنئئد ،همئئواره درصئئدد بودنئئد حقئئد و عئئداوت خئئود را بئئه بدنئئه اصئئلی
اسئئالم وارد کننئئد .البتئئه ایئئن نقشئئه در زمئئان حیئئات رسئئول خئئدا

و بئئه خئئاطر احاطئئه آن

حضرت بر مناسبات اجتماعی-سیاسی میان مسلمانان ،محقق نشد؛ ولی بعد از رحلئت
ً
ایشان و مخصوصا با درگذشت خلیفه سوم ،بروز عداوت و کینه در میان عناصر متعددی
از مخالفئئان امئئام علئئی

 ،بئئه عنئئوان پرچمئئدار قرائئئت رسئئمی و مقبئئول از اسئئالم و خلیفئئه

رسئئمی و مشئئروع مسئئلمانان ،در جناهئئای سئئه گانه نمئئودار شئئد .امئئام

تئئا جئئایی کئئئه

میتوانست با کینهورزان به شکلهای مختلف مقابلئه کئرد ولئی دسئت آخئر خئود بئهدسئت
یکئئی از همئئان دشئئمنان داخلئئی ،بئئه شئئهادت رسئئید و بعئئد از ایشئئان« ،علیسئئتیزی» توسئئط
ً
مخالفان آن حضرت و مخصوصا امویئان ،کئه زخمهئای بسئیاری از امئام خئورده بودنئد،
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211

11

رسمیت و گسترش یافت .یکی از مناطقی که این رویکرد ضدعلوی را بئه خئوبی پذیرفتئه و
در خئئود نهادینئئئه کئئرد ،شئئام بئئود .ش ئئام از همئئان نخسئئتین روزهئئای گشئئوده شئئدن توس ئئط
مسلمانان ،امویان را به عنوان نخسئتین مسئلمانان دیئد و همانهئا را شئناخت و بئا آنهئا خئو
گرفئت .لئئذا طبیعئئی بئئود کئه در برهئئههای مختلئئف زمئئان کئه مئئو ضئئدعلوی برمیخاسئئت،
شامیان در راس این حرکت اجتمئاعی-سیاسئی باشئند؛ کئه او ایئن دشئمنی بئا اوالد امئام
علی

را میتوان واقعه عاشورا دانست .این نوشتار به بررسی این مساله میپردازد کئه چئه

عواملی باعث شد شئامیان تئا ایئن حئد بئا امئام علئی
فاجعه تاریخ کربال و شهادت امام حسین

و دودمئان ایشئان عئداوت ورز یئده و

و خاندان و یاران ایشان را رقم بزنند.

در مورد پیشینه تحقیق بحث مورد نظر ،میتوان بئه مقئاالت «معناشناسئی ناصئبی گری

بئئا تأ کیئئد بئئر متئئون امامیئئه تئئا قئئرن هفئئتم»« ،1نقئئد و بررسئئی تئئاریخ یعقئئوبی در خصئئوص اخبئئار
فتوح ئئئات مص ئئئر و شئ ئئام»« ،2عملک ئئئرد دوگان ئئئه ایوبی ئئئان در مواجه ئئئه ب ئئئا ش ئئئیعیان امامی ئئئه و
اس ئئماعیلیه و بازتئ ئا

آن در ت ئئاریخ نگ ئئاری مص ئئر و ش ئئام» 3و «بررس ئئی ریش ئئههای ت ئئاریخی

ناص ئئبی گری» 4اش ئئاره ک ئئرد .نوش ئئتار حاض ئئر ب ئئا رویک ئئردی متف ئئاوت ب ئئه بررس ئئی ریش ئئههای
ناصئئبی گری در خصئئوص منطقئئه شئئام و دسئئت داشئئتن آنئئان در شئئهادت امئئام حسئئین
پرداخته است.

تحلیل واژگان کلیدی
کلمئئئه «نصئ ئ » و «ناصئئئبی» ،مهمتئئئرین واژهای اسئ ئئت کئئئه نیازمنئئئد وا کئئئاوی لوئئئوی و
اصئئطالحی مئئیباشئئد .ناصئئبی کسئئی اسئئت کئئه دشئئمنی بئئا امئئام علئئی

را جئ و دیئئن خئئود

میدانئئد (فیرو زآبئئادی .)177 / 1 :1415 ،همدنئئین گفتئئه شئئده ناصئئبی فئئردی اسئئت کئئه بئئا
 .)762لذا آنده در تعریف «ناصبی» لحا شده« ،عداوت» است.
علمئئای فئئریقین ،نسئئبت بئئه ناصئئبی و حئئد عئئداوت ورزی وی ،دیئئدگاهی مشئئابه دارنئئد:
گفتئئه شئئده ،هئئر کئئس از امئئام

بئئدگویی کنئئد (ذهبئئی ،)370 / 7 :1405 ،ی ئا بئئه هئئر نحئئوی

ایشان را دوست نداشته باشد و یا دیگری را بر او مقئدم بئدارد (ابئن حجئر عسئقالنی:1379 ،
 ،)459 / 1ناصبی است .علمای شیعه نیز هر کس را که به امام

بدگویی کرده و نسئبت

به ایشان بوض داشته باشئد ،جئ و مصئادیق «ناصئبی» قئرار میدهنئد (آل عصئفور بحرانئی،
.)323 / 12 :1405

 .1مجتهدی ،مهدی ،دوفصلنامه امامت پژوهی ،شماره  ،14دوره .4
 .2عئئادل عابئئدینژاد ،علئئی ،سئئومین کنفئئرانس بئئین المللئئی مطالعئئات اجتمئئاعی فرهنگئئی و پئئژوهش دینئئی،
1397ش.
 .3بادکوبه هزاوه ،احمد و معصومه آبانگاه ازگمی ،دوفصلنامه مطالعئات تقریبئی مئذاه اسئالمی ،شئماره ،41
دوره  1394 ،11ش.
 .4کوثری ،احمد ،پژوهشنامۀ نقد وهابیت سرا منیر ،شمار  ،16زمستان  1393ش.

و امام حسین

دو نکتئئه درمئئورد ایئئن واژه میتئئوان اظهئئار داشئئت .اول اینکئئه ناصئئبی کسئئی اسئئت کئئه

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

عئئداوت داشئئتن و بوئئض نسئئبت بئئئه آن حضئئرت ،تئئدین مئئیورزد (ابئئن منظئئور/ 1 :1414 ،
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ضئئمن بوئئض ورز یئئدن بئئه امئئام علئئی

 ،ایئئن بوئئض و حقئئد خئئود را رسئئمیت بخشئئیده و

رویکئئرد سیاسئئی-مئئذهبی خئئود بدانئئد و دیگئئر اینکئئه شئئخص «امئئام علئئی

» موضئئوعیت

ندارد و هر کس کئه در سئپاه ایشئان بئوده و آیینئه تمامنمئای آن ب رگئوار باشئد ،فئرد ناصئبی بئا
همو نیز دشئمنی خواهئد ورز یئد .یعنئی بعیئد اسئت کئه یئک شئامی نسئبت بئه امئام علئی
بوض داشته باشد ولی با فرزندش امام حسین

دشمن نباشد.

بررسی دالیل و ریشههای ناصبیگری مردم شام
و ذر یئئه آن

بئئا مطالعئئه سئئابقه شئئامیان و ریشئئهیابی علئئل دشئئمنی آنئئان بئئا امئئام علئئی
ً
حضرت ،مخصوصا امام حسئین  ،دو عامئل عمئده بئه دسئت آمئد :عئواملی کئه خئار از
شام ،بر مردم تأثیر گذاشت و عئواملی کئه ذاتئی در رفتئار شئامیان بئود و بئه همئین رو ،امو یئان
نیئئز آنئئان را بئئه خئئدمت خئئود گرفتئئه بودنئئد .در ادامئئه هئئر یئئک از ایئئن عوامئئل مئئورد بررسئئی قئئرار
خواهد گرفت.

 .۱عوامل خارجی
از جمله مواردی که غیرشامیان به شامیان قبوالندند تا آنئان را در مقابئل امئام علئی
ً
فرزندان ایشان مخصوصا امام حسین قرار دهند ،میتوان به اینها اشاره کرد:
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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.1.1تلقیدشمنیباامام

و

بهمنزلهقرائترسمیازاسالم

و ایسئتادن در مقابئل امئام

نخستین عاملی که مردم شئام را بئه دشئمنی بئا امئام علئی
ً
حسئئین در کئئربال سئئو داد ،ایئئن بئئود کئئه آنئئان صئئرفا قرائتئئی از اسئئالم را دیئئده و شئئناخته
بودنئئد کئئه امو یئئان داعیئئهدار آن بودهانئئد لئئذا ایئئن مسئئئله نیازمنئئد وا کئئاوی تئئاریخ و برشئئماری
مؤلفههای آن است.
 .۱.۱.۱تاریخچه ضدیت شامیان با بنیهاشم

ً
اصئطالحی آن شئدند و عامئدا و
اینکه شئامیان دقیقئا از چئه زمئانی «ناصئبی» بئه معنئای
ِّ
ً
عالمئئا دشئئمنی بئئا امئئام علئئی و نسئئل او را ج ئ و رویکردهئئای خئئویش قئئرار دادنئئد ،دقیقئئا
مشخص نیست؛ ولی وقتی در تاریخ مشاهده میشود که نخستین مسلمانانی کئه بئه شئام

وارد شده و آنجا را فت کردند ،امویان و همکفران آنان بودند ،میتوان ناصئبی گری شئامیان
را از ریشئئهدارترین نصئئ ها در جهئئان اسئئالم دانسئئئت .حتئئی میتئئوان گفئئت ،شئئائبههای
عداوت با بنی هاشم به زمان جاهلیت نیز بیارتباط نیست .بئرای نمونئه مورخئان آوردهانئد:
امیه بن عبدشمس بن عبئدمناف کئه مئردو تئوانگر بئود حسئد آورد و خواسئت ماننئد هاشئم
رفتئئار کنئئد و نتوانسئئت ،کسئئانی از قرش ئیان بئئه شئئماتت او برخاسئئتند و او خشئئمگین شئئد و
گفئئت« :مگئئر هاشئئم کیسئئت؟ » و او را بئئه مفئئاخره خوانئئد ،و هاشئئم بئئه سئئب
خئئو یش ایئن را خئئوش نداشئئت امئئا قئئر یش وو را ترغیئ

سئئن و مقئئام

کردنئئد و گفئئت« :بئئر سئئر پنجئئاه شئئتر

سیاه چشم مفاخره می کنم کئه در دل مکئه ذبئ کنئیم و ده سئال از مکئه دور شئو یم» و امیئه
بئئدین رضئئا داد و کئئاهن خزاعئئی را بئئه داورو برگ یدن ئد کئئه هاشئئم را برتئئر شئئمرد (و در مقابلئئه
برنده شد) و او شتران را بگرفت و بکشت و به کسئان خورانیئد و امیئه سئوو شئام رفئت و ده
سال آنجا بود و این نخستین عداوتی بود کئه میئان هاشئم و امیئه را داد (طبئری3 :1375 ،
شئئام ،رویکئئرد ناصئئبی گری و «بنیهاشمسئئتیزی» -کئئه بعئئدها بئئه «امامحسینسئئتیزی» بئئدل

شد -در آن سامان رشد کرد و کسانی که سالها بعد ریاست لشکرکشی به شام را بر عهئده
داشتند ،دودمان امیه بودهاند.
بنئئا بئئه گئئزارش تئئاریخ نویسئئان ،شئئام قبئئل از آنکئئه معاو یئئه را بئئه عنئئوان فرمئئانروای اسئئالمی
بشناسئئد ،شئئاهد حضئئور افئئرادی چئئون خالئئد بئئن ولیئئد و ی یئئد بئئن ابئئی سئئفیان بئئرادر معاو یئئه
بودهاسئئت .لئئذا شئئناخت ایئئن دو نفئئر ،تئئأثیر مهمئئی در احاطئئه اجمئئالی بئئر رویکردهئئای مئئردم
شام خواهد داشت؛ چراکه معاویه بدون زمینهسازیهای برادرش ی یئد و همدنئین خالئد،
خالد بن ولید در فت شام و ستاندن آنجا از امپراتوری روم ،فرمانروا و نفئر اول بودهاسئت
ً
(بالذرو .)113 :1988 ،برای اینکه اجماال دانست کئه خالئد چئه قرائتئی از اسئالم داشئت و
ب ئئالتبع هم ئئان را نی ئئز بئئئه م ئئردم ش ئئام منتق ئئل ک ئئرد ،بایئئئد گف ئئت ک ئئه وی در زم ئئان جاهلی ئئت
ً
کشتارهای زیادی علیه اسالم مخصوصا در جنا احد انجام داد .ا گرچئه پیئامبر از سئر
ب رگواری و ب ر منشی ،هنگام اسالم آوردن خالد خطا

به وی فرمود :اسالم اعمئال قبلئی

و امام حسین

کمتر موفق به برپایی امپراتوری اموی در آن منطقه میشد.

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

زمان کینهورزی امیه با هاشم و تبعید ده سئاله وی بئه
 .)804 /لذا میتوان گفت ،از همان ِّ
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فئئرد را پوشئئانده و مئئورد بخشئئش قئئرار میدهئئد (هاشئئمی بصئئری ،190 / 4 :1410 ،ش،)445
ولی دو نکته اینجا حائز اهمیت است :یکی اینکه درست اسئت کئه اسئالم جنایئات دوران
جاهلی را نادیده می گیرد اما در هر حال فردی م ل خالد بئا ایئن سئابقه ،هرگئز باانسئانهایی
ماننئئد ابئئوذر ،سئئلمان و عمئئار قابئئل مقایسئئه نیسئئت؛ چرا کئئه ایئئن ب رگئئواران قبئئل از اسئئالم نیئئز
ً
حادثئئهجئئو نبودنئئد و اساسئئا آمئئاده پئئذیرش دینئئی الهئئی بودنئئد تئئا خئئود را از جامعئئه شئئرمآلود
نجئئات دهنئئد .بئئئه عبئئارت دیگئئر ،فئئر اسئئت بئئین کسئئی کئئئه در او مظلومیئئت و غربئئت
مسلمانان ،به آنان میپیوندد و بین کسی که در روزهای اسئتقرار و قئدرت اسئالم ،مسئلمان
میشود .خالد از دسته دوم است .دیگر اینکه خالد حتی بعئد از اسئالم آوردن نیئز از روحیئه
ً
متهورانئئه خئئود دسئئت برنداشئئت .مئ ال وی یئئک بئئار در زمئئان حیئئات رسئئول خئئدا مئئردان
قبیلئئهای را بئئدون دلیئئل شئئرعی گئئردن زد (مقریئئزی )6 / 2 :1420 ،و بئئار دیگئئر نیئئز در زمئئان
خالفت ابوبکر اقدام به کشتن مالک بن نویره و تجاوز به همسئرش نمئود (ابئن اثیئر4 :1409 ،
 ،277 /ش .)4648لئئذا وقتئئی شئئام بئئه دسئئت چنئئین فئئردی فئئت شئئود ،طبیعئئی اسئئت کئئه
اسالمی به مردم آنجا عرضه شود که مطابق میل خالد است و مهمتر از آن ،کسئی کئه خالئد
را برای فت شام میفرستد نیز مایل است تا قرائت همین شخص در منطقه گسترده شود.
نفر دوم ،ی ید بن ابیسفیان است .اگر خالد در فت شام نقش اصئلی را داشئت ولئی در
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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آنجا برای مدت زیادی مستقر نشد و عرصئه را بئرای شخصئیتی م ئل ی یئد آمئاده کئرد .ی یئد
برادر معاویه که توسط عمر به امارت شام انتخئا
جذ

شئد (بئالذرو ،)112 :1988 ،در اقتئدار و

مردم شام به سمت خود ،دست کمئی از معاو یئه نداشئت و ایئن ابئتال بئه طئاعون بئود

که و ی را زودهنگام و در سال  18یا  19به کام مئر کشئانید (ابئن حجئر عسئقالنی:1415 ،
 ،517 / 6ش )9285وگرنئئه بئئه دسئئتور عمئئر قبئئل از معاو یئئه ،شئئام بالمنئئازع در دسئئت او بئئود
(ذهبی.)180 / 3 :1413 ،
ی یئد و معاو یئئه ،بئرادر دیگئئری نیئز بئئه نئئام «حنظلئه» داشئئتند کئه در جنئئا بئدر بئئه دسئئت
امیرالمئ ئئئؤمنین ب ئئئئه خ ئ ئئام هال ک ئ ئئت افت ئ ئئاد (ابئ ئئئن هش ئ ئئام ،بیت ئ ئئا .)708 / 1 :ام ئ ئئام

در

نامهنگاریهایی که در جنئا صئفین بئا معاو یئه داشئت ،ایئن نکتئه را گوشئزد کئرد (شئریف
رضئئی )370 :1414 ،تئئا معاویئئه بدانئئد ،آن حضئئرت هرگئئز از عملکئئرد سئئابق خئئود پشئئیمان

ً
نیسئئئت و دقیقئئئا بئئئا همئئئان روحیئئئه بئئئه مصئئئاف معاویئئئه آمدهاسئئئت .حتئئی قبئئل از آنهئئا نیئئز،
یهودیانی که بهواسئطه عئداوت بئا پیئامبر

و مسئلمانان محکئوم بئه تبعیئد از حجئاز شئده

بودند ،به شام ع یمت کردنئد (هاشئمی بصئری .)22 / 2 :1410 ،همدنئین «ابوعئامر راهئ »
که از دشمنان سرسخت اسالم و از مؤسسان مسجد ضرار بود ،در آن منظقه زندگی می کئرد
(طبئئری .)19 ،18 / 11 :1412 ،جالئئ

اسئئت کئئه طبئئری نقئئل می کنئئد ،وقتئئی جنئئا احئئئد

شئدت گرفئت و برخئی مسئلمانان گریختنئد ،یکئی از آنهئا قصئد داشئت بئه شئام و بئه دامئان
یهودیان پناهنده شود (همان .)178 / 6 ،عئدی بئن حئاتم طئایی هئم کئه پئیش از مسئلمان
شئئدن بئئا پیئئامبر

سئئر جنئئا داشئئت ،در برهئئهای از زمئئان بئئه شئئام پنئئاه بئئرده بئئود (طبئئری،

 .)113 / 3 :1967بنئئابراین منطقئئهای کئئئه محئئل اجتمئئاع مخالفئئان امئئام علئئی

باشئئد،

طبیعی است که مردم بومی آنجا نیز دشمنی با آن حضرت را در پئیش گرفتئه و حادثئهای را
همدئئون عاشئئورا رقئئم بزنن ئد .البتئئه بایئئد دانسئئت ،نواص ئ

و دشئئمنان امئئام علئئی

و اوالد

ایشئان ،فقئئط در شئئام نبودنئئد و در مکانهئئای بسئئیاری چئئون مدینئئه بئئا پئئرچمداری زبیر یئئان و

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

و خانئئدان معصئئوم ایشئئان نداشئئتند لئئذا بئئهراحتی توانسئئتند در مقابئئل امئئام

و امام حسین

حتی در زمان خالفت امیرالمؤمنین در کوفه با رهبری خوار نیز دیده میشدند .ولی دلیئل
اینکئئه زبیر یئئان نتوانسئئتند ماننئئد امو یئئان در شئئام ،ناصئئبی گری را در منطقئئه خئئود نهادینئئه و
مرسئئوم کننئئد ،معلئئول عوامئئل متعئئددی ازجملئئه عمئئر کئئم دولئئت آنهئئا و همدنئئین تفئئاوت
ً
مناطق بود .عبداهلل بن زبیر نهایتا توانست ده سال ،آن هم فقئط بئر منطقئه مکئه و اطئراف آن
مسئئلط باشئئد؛ ولئئی معاو یئئه حئئدود چهئئل سئئال بئئر شئئام حکومئئت کئئرد و ایئئن زمئئان نیئئز بئئرای
گسترش افکار خئود ،فرصئت کمئی نیسئت .دیگئر اینکئه مئردم مکئه و مدینئه همئان قئدر کئه
زبیریان را دیدند ،اسئالم بئه قرائئت امئام علئی
امئئام علئئی
حسین

را نیئز دیئده بودنئد ،ولئی مئردم شئام درکئی از

قئرار بگیرنئد .حتئی گفتئه شئده کئه شاخصئه تفکئر ع مئانی گری (خونخئواهی از

خلیفئئه سئئوم و مقصئئر دانسئئتن امئئام امیرالمئئؤمنین
مشئئروعیت خالفئئت امئئام

) در مدینئئه دو مئئورد اسئئت :یکئئی عئئدم

و دیگئئر سئئکوت و کتمئئان (و نئئه انکئئار) فضئئایل آن ب رگئئوار .در

حالی که ع مانی گری به قرائت شام و بصره ،عالوه بر مئوارد فئو  ،سئ
نیز هست (اسکافی.)32 :1402 ،

و لعئن آن حضئرت
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بئئرای نمونئئه ،مورخئئان مینویسئئند شخصئئی بئئه نئئام عمئئر بئئن ثابئئت در روزگئئار معاو یئئه در
آبادیهئئا و منئئاطق مختلئئف شئئام گشئئته و بئئه آنهئئا می گفئئت« :علئئی کسئئی اسئئت کئئه قصئئد
داشئئت شئئتر پیئئامبر را رم داده و ایشئئان را بئئئه کشئئتن دهئئد او را لعئئئن کنیئئد » مئئردم نیئئز آن
حضئئرت را لعئئن می کردنئئد آن گئئاه عمئئر بئئه آبئئادی دیگئئر میرفئئت (ثقفئئی کئئوفی/ 2 :1353 ،
 .)581بنابراین میتوان گفت ،قرائتی که از اسئالم در شئام معرفئی و نهادینئه شئد ،بئا قرائئت
دیگئئر مسئئلمانان تفئئاوت بسئئیاری داشئئت .امو یئئان آنقئئدر در اسئئالم تصئئرف کئئرده بودنئئد کئئه
حتی انس بن مالک هم که طرفدار معاویه بئود ،هنگئامی کئه در دمشئق مسئتقر شئد و سئیره
اهئئالی آنجئئا را دیئئد ،ادعئئا می کئئرد همئئه احکئئام اسئئالم حتئئی نمئئاز هئئم دسئئتخوش تضئئییع و
تحریف قرار گرفتهاست (قسطالنی ،484 / 1 :1323 ،ح)530؛ حتی گفتئه شئده بنئی امیئه
ً
صئئراحتا نئئاراحتی خئئود را از بئئردن نئئام رسئئول خئئدا در اذان ابئئراز کئئرده بودنئئد (مسئئعودی،
 .)454 / 3 :1409حضرت زینالعابدین نیز هوشئمندانه همئین را دریافئت و وقتئی کئه بعئد
از وقایع جانسوز کربال از ایشان پرسیدند چه کسی در این نبرد شکست خئورده و چئه کسئی
پیئئروز ش ئئده؟ فرم ئئود :بئئرای نمازت ئئان اذان و اقام ئئه بگویی ئئد؛ آن گئئاه خواهیئئئد دانسئئت پی ئئروز
کیست (شیخ طوسی ،677 :1414 ،ح.)1432
دکتر محسن آرمین در این زمینه می گوید:
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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«اینکئئه بنیامیئئه در برخئئورد بئئا مخالفئئان ،از زور ،تهدیئئد ،قسئئاوت ،حئئبس و حصئئر

اسئئتفاده می کردنئئد ،جئئای انکئئار نیسئئت؛ ولئئی در مواجهئئه بئئا تئئوده مئئردم ،دو عامئئل
عمئئده همراهئئی آنئئان بئئا حکئئام خئئود را میتئئوان تبلیوئئات و ایئئدئولوژی دانسئئت .تئئا
زمانی که یک جامعه شستشوی موزی نشود ،سئلطه بئر آن جامعئه ممکئن نیسئت.

هرچئئه جامعئئه آ گئئاهتر باشئئد ،سئئلطه بئئر آن سئئختتر خواهئئد بئئود .اسئئتبداد بئئدون
شستشوی موزی قادر به ادامه کار نیست .قرآن درمئورد فرعئون نیئز میفرمایئد کئه او
جامعئئه خئئود را سئئبکموز نمئئودَ « :ف َاسئ َئت َخ َّف َق َو َمئ ُئه َف َأطئ ُ
ئاع ُوه» (زخئئرف .)54 /ایئئن
استخفاف مذکور در آیه را اگر بتوان به زبان امروزی توضی داد ،میتوان بئه از بئین

بردن جامعه مدنی و شستشوی موزی اشاره کرد».

وی در ادام ئئه ،یک ئئی از مؤلف ئئههای پی ئئروی م ئئردم از معاو ی ئئه را نام گئ ئذاری وی بئئئه خ ئئال

المومنین و قبول آن توسط مردم میداند .توجیه معاویه نیز بر این کار این بوده که چئون وی
برادر امحبیبه ،همسر رسول خداست و ازوا پیامبر
دایی مؤمنان محسو

نیز مئادران مؤمنانانئد ،لئذا وی نیئز

میشود .در صورتی که در عرف عئر

چنئین نبئوده کئه ا گئر یئک نفئر

بئئهعنوان پئئدر قئئوم شئئناخته شئئود ،پسئئر آن شئئخص نیئئز از ایئئن لقئ

بهئئره ببئئرد .ضئئمن اینکئئه

هیچ گئاه محمئئد بئئن ابیبکئئر و عبئداهلل بئئن عمئئر کئئه بئرادران همسئئران رسئئول خئئدا
ادعا نداشتند که دایی مؤمنئان هسئتند .ولئی معاو یئه از ایئن لقئ

بودنئئد،

در منئاطق تازهمسئلمان،

مخصوصا در شام که اساسا اسالم را با معاویه شناخته بودند ،اسئتفاده کئرد (آرمئین:1400 ،
سخنرانی)

این برخوردهای زاویهدار با دستورات رسول خدا

وی هنگئئام مشئئاهده سئئر مقئئدس امئئام حسئئین

 ،در زمئان ی یئد بئه او خئود رسئید.

 ،بئئا یئئادآوری و ب رگداشئئت سئئران مشئئرم

صئئحرای کئئربال نیئئز ،وقتئئی امئئام لشئئکر مقابئئل را اسئئتنطا کئئرده و بئئه آنئئان فرمئئود ،آیئئا مئئن
ً
جرمی مرتکئ شئدهام ،آنهئا گفتنئد دلیئل ایئن رویئارویی صئرفا کینئهای اسئت کئه از پئدرت
دار یئئم؛ بابئئت بالیئئی کئئه بئئر سئئر اجئئدادمان در جناهئئای صئئدر اسئئالم آوردهاسئئت (لسئئان

الملک سپهر .)449 / 2 :1427 ،باتوجه به آنده گفتئه شئد ،تاریخدئه شئام از زمئان فئت تئا
زمانی که حکومئت آنجئا بئه دسئت ی یئد افتئاد ،مئورد مطالعئه قئرار گرفئت و فهمیئده شئد کئه

ناصبی گری و دشمنی با امام علی

 .۲.۱.۱حضور صحابه منتقد امام علی

در شام

عامل دیگر ،ایئن اسئت کئه بئه مئوازات تبلیوئات ضئدعلوی و ضدحسئینی ی یئد و دیگئر

حا کمان اموی ،برخی از چهرههای معروف اصحا
زاویه داشتن با امام علی

نیز در شام حضئور داشئتند کئه ضئمن

و اوالد ایشان ،قدرت تأثیر و تبلی در آن منطقئه را نیئز داشئتند.

یکی از مورخان ،نام برخی از آنها را چنین ذکر می کند :ابوعبیده عامر بن عبداهلل بئن جئراح،

و امام حسین

قوی است.

و فرزنئدش امئام حسئین

 ،تئا چئه انئدازه ریشئهدار و

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

قریش که در جنئا بئدر توسئط امئام امیرالمئؤمنین و دیگئر مسئلمانان بئه خئام هال کئت
ً
افتئئاده بودنئئد (ابئئن کثیئئر دمشئئقی ،)304 / 8 :1407 ،صئئراحتا نشئئان داد در مسئئیر همانهئئا
ً
قئئدم برمئئیدارد و مشئئکل وی بئئا امئئام  ،صئئئرفا بئئئر سئئر قئئئدرت سیاسئئی نیسئئئت .حتئئئی در
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معئئاذ بئئن جبئئل انصئئاری ،حئئارب ب ئن هشئئام بئئن مویئئره مخ ومئئی ،سئئهیل بئئن عمئئرو عئئامری
قرشی ،سعید بن عامر حذیم جمحی (عطوان .)119-116 :1371 ،همانطور که دیئده میشئود،

برخی از آنان ،اختالف نظئر جئدیای بئا امئام علئی

داشئتند لئذا طبیعئی اسئت کئه وقتئی

مردم یک منطقه با افرادی چون ابوعبیده ،سهیل بن عمرو (کسی کئه طئرف مشئرکان قئریش

در انعقئاد صئئل حدیبیئئه بئا امئئام

بئئود و در همئان مجلئئس فرزنئئد نومسئلمان خئئود را بئئا آزار

ف ئئراوان بئئئه مکئئئه بازگردان ئئد .طب ئئری ،)1124 ،1123 / 3 :1375 ،کعئ ئ

االحب ئئار (اب ئئن حج ئئر

عسقالنی ،484 / 5 :1415 ،ش ،)7511عبیداهلل بئن عمئر (ابئن اثیئر)76 ،75 / 3 :1385 ،

و ابئراهیم بئن طلحئه ،خئو بگیرنئئد ،مواضئع سیاسئی آنئان را نیئئز خواهنئد پئذیرفت .البتئه بایئئد
گفت ،به مئوازات صئحابه منتقئد امئام علئی

 ،چهرههئای ضئداموی معروفئی چئون بئالل و

ابوذر (در برهه کوتاهی از زمان) نیز در شام حضور داشتند ولی این افراد هیچ گاه نتوانسئتند

در منطقه شام ،همانند دیگر صئحابه تئأثیر بگذارنئد .روی هئم رفتئه ،ایئن چهرههئا توانسئتند
رویکرد اهل شام را به عداوت با امام علی و امام حسین

سو داده و واقعئه کئربال را رقئم

بزنند .یعنی انسانهایی که با زمامدارانی چون امو یئان و اندیشئمندانی چئون کعئ
خو گرفته باشند ،اسالم را نیز به قرائت همانها خواهند شناخت.

االحبئار

.2.1گسترشعقیدهبهجبر
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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از عوامل موفقیت امویان در پیشبرد اهداف خود در منطقئه ،ازجملئه جلئ

رضایتشئان

را میتوان گسترش عقیده به «جبر» دانسئت .بنئی

برای به شهادت رساندن امام حسین
ً
امیه دائما بین مردم این تفکر را ت ریق می کرد که خالفت مئا و تمئام کارهئایی کئه مئی کنیم،

به خواست خداست و مئا جرئئت سئرپیدی از مشئیت الهئی را نئداریم (ابئن قتیبئه دینئور ی،

 )210 / 1 :1410و چئئون مئئردم شئئام غیئئر از امو یئئان قرائئئت دیگئئری از اسئئالم ندیئئده بودنئئئد تئئا
باورهئای آنئان را بئا آن مقایسئه کننئد ،گمئان می کردنئد کئه عقیئده صئحی اسئالمی ،همئین

است.

بیئت امئام حسئین
در جریان به اسارت گئرفتن اهئل ِّ

پئس از حادثئه کئربال نیئز ،ی یئد بئر

این نکته تأ کید می کرد که ایئن «خئدا» بئوده کئه حسئین را کشتهاسئت (طبئری/ 5 :1967 ،
 .)461او حتی هنگام خئداحافظی بئا امئام سئجاد

و در لحظئاتی کئه بئه ظئاهر و باالجبئار

ابئئراز محبئئت و پشئئیمانی می کئئرد ،بئئاز هئئم ادعئئا داشئئت کئئه ایئئن حادثئئه« ،قضئئای الهئئی»
بودهاست (خطی

خوارزمی .)82 / 2 :1423 ،همدنین ابئن ز یئاد هنگئام مشئاهده اسئرای

کئئربال بئئه حضئئرت زینئ گفئئت کئئه «خئئدا» بئئرادرت را کشئئت (ابئئن اعئ م الکئئوفی/ 5 :1411 ،
ً
 .)122در صئئورتی کئئه همئئو در مجلئئس دیگئئری -کئئه گو یئئا بازتئئا عمئئومی نداشئئته -صئئراحتا
کشتن امام را به گئردن خئودش و ی یئد انئداخت (ابئن اثیئر )140 / 4 :1385 ،و ایئن بئدان
ً
معناست که عقیده به جبر ،صرفا حربه امویان برای کسئ مشئروعیت عمئومی بئوده و آنهئا
بهصئئئورت

خ ئئود بئئئه چنئئئین موض ئئوعی معتقئئئد نبودهانئئئد .ول ئئی از آن س ئئو ،اهئئئل بیئئئت
ً
روشئئن گرانهای در مقابئئل جبرگرایئئی ایسئئتاده و آن را نقئئد می کردنئئد .م ئ ال وقتئئی کئئه یکئئی از
از ایشان پرسید که آیا مصاف ما بئا شئامیان ،تحئت قضئا و قئدر خداونئد

یاران امام علی
بوده یا خیر؟ امئام

بئهدقت بئین عقیئده بئه قضئا و قئدر الهئی و بئین وجئود اراده در انسئان،

تف ئئاوت گذاش ئئت (ش ئئریف رض ئئی .)481 :1414 ،در مجل ئئس ی ی ئئد ه ئئم کئئئه کش ئئتن ام ئئام
و فرزندش علی بن الحسین بئه خداونئد منتسئ

در مقابل این تفکر ایسئتاده و شئخص ی یئد و پیئروانش را عامئل کشئتن امئام
(ابومخن ئئف ک ئئوفی .)271 :1417 ،حت ئئی پ ئئیش از ام ئئام
برمیخیزد:

معرفئی کئرد

 ،ق ئئرآن نی ئئز ب ئئه نق ئئد جبرگرای ئئان

ُ ُ
ْ ْ
ُ
ولَال َ ینَأ ْشََک ُو اَل َ ْ َشََُ ُ
َاأََََُْأشََکواَُن َو َ الُحرَََُن َو َنک ْْاََََُْ َْنَ ْ َ ٍ َ و َ ک
س َیَق َ
ُ ْ
ْ
ُ ْ ْ
ُ
ْ
و َ َال َ ینََْ َْنَبَ َْهم ََْنََقَ اب َ اَ ُسََاَُبََدَََُدَْ ْعََمو َََْْ َْنَْمَ ٍَََِ ُْ ُ َ ُ َلاَََُ ْ َ
ْ
ْ
تْب ُعو َ و َالظنَن َ َ ْ َأن ُ ُْتَ و ََت ُک ُصو َ(ارعُم)۸۴۱َ/؛ َ
َ

کسانی که شرم آوردند به زودو خواهند گفت« :اگر خئدا میخواسئت ،نئه مئا و نئه
که پیش از آنان بودند ،همین گونه [پیامبران خود را] تکذی

کردند ،تا عقوبت مئا

را چشیدند .بگو :آیا نزد شما دانشی هست که آن را براو ما آشکار کنید؟ شما جز

از گمان پیروو نمی کنید و جز درو نمی گویید.

لذا جماعتی که کشته شدن امام حسین
به مخالفت با ی ید برخواهند خاست.

را کار «خئدا» بداننئد و نئه کئار ی یئد ،کمتئر

و امام حسین

پدرانمان شرم نمیآوردیم و چیزو را [خودسرانه] تحر یم نمی کئردیم» .کسئانی هئم

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

حسین

شئد ،امئام چهئارم بئا قاطعیئت
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.3.1دورنگهداشتنشامیانازعقایدغیراموی

عامئئل دیگئئر ایئئن بئئود کئئه بنئئی امیئئه بئئه شئئدت درصئئدد بودنئئد تئئا شئئامیان بئئا غیئئر خئئود
معاشئئرت و رفئئت و آمئئد نداشئئته باشئئند .بنئئا بئئه گئئزارش مورخئئان ،معاو یئئه بئئه ی یئئد چنئئین
وصیت کرد ،که مردم شئام را پیشئاپیش خئود بئدار (یعنئی آنهئا جانفئدای تئو خواهنئد بئود).
لذا اگر از دشمن بیم داشتی ،آنها را به جنئا بفرسئت .ولئی همئین کئه مامور یئت خئود را بئه
ً
پایان رساندند ،اجازه نده بیرون از شام بمانند .آنها را فورا بئه خانههایشئان برگئردان تئا خئوی
بیگانگئئان را نگیرنئئد (ابئئن عبئئد ر بئئه .)122 / 5 :1404 ،بئئه همئئین خئئاطر اسئئت کئئه یکئئی از
مورخان مینویسد که ب رگان شام تصور می کردند رسول خئدا

جئز بنئی امیئه ،خویشئاوند

دیگئئری نئئدارد (در داسئئتان معئئروف مواجهئئه یئئک پیرمئئرد شئئامی بئئا امئئام چهئئارم و تئئاثر وی از
روشن گری آن حضرت ،فرد م بور به امام
رسئئول خئئدا

عرض کرد که من تصور می کردم ذوی القربئای

 ،فقئئط ی یئئد اسئئت (صئئاحبی نخجئئوانی ).)69 :1313 ،وی چنئئین تحلیئئل

می کند که شام از آن روز که به تصرف مسلمانان درآمد ،فرمانروایانی چون خالئد بئن ولیئد و
معاو یئئه را بئئه خئئود دیئئد .مئئردم ایئئن سئئرزمین نئئه صئئحبت پیومبئئر را دریافتئئه بودنئئد و نئئه روش
اصئئحا

او را میدانسئئتند .تنئئی چنئئد از صئئحابه رسئئول خئئدا هئئم کئئه بئئدان سئئرزمین رفتئئه و

سکو نت جستند ،مردمئانی پراکنئده از یکئدیگر بودنئد و در میئان مئردم نفئوذی نداشئتند .در
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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نتیجه مردم شام ،کردار امو یئان را سئنت مسئلمانی میپنداشئتند و چئون صئدها سئال ر یئم
امپرات ئئئوران روم ب ئئئر آنئ ئئان حئ ئئا کم ب ئئئود و س ئئئیرت حکومتهئ ئئای دوره اس ئئئالم را عادالن ئئئهتر از
حکومتهئئای پیشئئین میدیدنئئد ،بئئر کارهئئای آنئئان صئئحه می گذاشئئتند (شئئهیدو:1389 ،
 .)65بنئئابراین کسئئانی کئئه در سانسئئور مرگبئئار بئئه سئئربرده و از مطالعئئه دیگئئر قرائئئات اسئئالمی
محروم باشند ،نتیجه کارشان چیزی جز دشئمنی بئا امئام علئی

و شئهید کئردن فرزنئدش

در کربال نخواهد بود.
.4.1سرکوبشدیدصداهایمخالف

یکئی دیگئر از عوامئل خئارجی کئه تفکئر ناصئبی گری را در شئام نهادینئه کئرد ،دیکتئئاتوری
شدید و خفقان فو العادهای بود که عناصر اموی در جهت سرکو

صئداهای مخئالف بئه

راه انداخته بودند .به طوری که نقل شده ،وقتئی ی یئد در اولئین نطئق خئود بئه عنئوان خلیفئه
برای مردم صحبت کرده و خئود را «خلیفئة اهلل» نامیئد ،شخصئی فر یئاد زد« :بئه خئدا سئوگند
درو گفتی ای دشمن خدا این وصف رسول خدا و اهل بیت اوست نه تئو و پئدرت» و بئه
سرعت مخفی شد .یکی از اطرافیان ی ید برای خوشایند وی گفت :نگران نباش تئو بعئد از
پدرت «خلیفة اهلل» هستی (ابن اع م الکوفی.)8 / 5 :1411 ،
این وضعیت مردم معمولی بئود ولئی حتئی صئحابه هئم ا گئر میخواسئتند بئرخالف میئل
بنئئی امیئئه حرکئئت کننئئد ،بئئه سئئرعت هشئئدار داده میشئئدند .چنانکئئه مورخئئان مینویسئئند،
وقتی «زید بن ارقم» صحابی معروف مشئاهده کئرد کئه ی یئد بئه سئر مقئدس امئام حسئین
بیحرمتی می کنئد ،گفئت کئه مئن خئود دیئدم رسئول خئدا

حسئین را میبوسئید .آن گئاه

ی ید به وی گفت :اگر پیری خرفت نبودی ،تو را می کشتم (قط الدین راونئدی/ 2 :1409 ،
 1.)581امو یئئان بهقئئئدری در سئئرکو

مخالفئئان و منتقئئدان خئئود بئئی بئئام و جسئئور عمئئل

داشته شد (همان.)337 / 4 ،
ً
هرچند برخی از شامیان واقعا به حق اهل بیت

جاهل قاصر بودند و هنگئامی کئه از
خئئوارزمی ،)69 / 2 :1423 ،ولئئی

واقئئع مطلئئع شئئدند ،انزجئئار خئئود را آشئئکار کردنئئد (خطیئ
ً
ً
باید دانست که این حرکتها کامال در اقلیت بود و اساسا زیربنای شام چنین اجئازهای بئه
افراد نمیداد که نسبت به معارف اهل بیت

 ،روشن گری کنند.

بئئئه طئئور کلئئی ،اقئئئدامات بنیئئادین بنئئی امیئئه را درجهئئت نهادینئئئه کئئردن فرهنئئا امئئام
علیستیزی ،میتوان در محورهای زیر معرفی کرد:
اهل بیئت

حئدی ی نقئل کننئد ،دسئتور بئه نقئل فضئایل ع مئان و بهئا دادن بئه طرفئداران

وی ،تئئروی فضئئایل شئئیخین و شئئبیه سئئازی احادیئئث فضئئایل امئئام علئئی
صحابه ،گسترش روایات تنقیص اهل بیت

بئئرای دیگئئر

م ل خواستگاری دروغین امام علئی

 .1البته شیخ مفید این واقعه را بین زید و ابن زیاد نقل می کند (شیخ مفید.)115 ،114 / 2 :1413 ،

از

و امام حسین

امر به س

و لعن حضرت ،اعالم مهدورالدم بودن کسانی کئه در فضئل امئام علئی

و

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

می کردند که حتی عایشه نیز ملزم به بیعت با ی ید شد و از ابئراز مخالفئت بئا امو یئان برحئذر
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دخت ئئر ابوجه ئئل و مش ئئرم از دنی ئئا رف ئئتن حض ئئرت ابوطالئئئ  ،تعقیئ ئ
دوستداران امام

و ش ئئکنجه و کش ئئتار

 ،تقدیم بنی امیه بر بنی هاشم و مقدس سازی سئرزمین شئام (ابئن اعئ م

کئئوفی .)28 / 4 :1411 ،بئئا همئئین دالیئئل ،امو یئئان توانسئئته بودنئئد قرائئئت خئئود را در آن منطقئئه
نهادینه کنند.

 .۲عوامل داخلی
بعد از نام بردن عوامل خارجی سئو دهنئده شئامیان بئه ناصئبی گری ،میتئوان بئه چنئد
عامل داخلی این مسئله نیز اشاره کرد که در ادامه ذکر خواهند شد.
برداریوسرسختیفوقالعاده


.فرمان
1 .2

عئئالوه بئئر سئئنا بنئئایی کئئئه در شئئام بنئئا نهئئاده و اینکئئئه دشئئمنی بئئا امئئام علئئی و ام ئئام
حسئئین

بئئه عنئئوان عملئئی اسئئالمی بئئه مئئردم القئئا شئئده بئئود ،رویکئئرد خئئود شئئامیان نیئئز

میتواند از عوامل ناصبی گری در آنها باشد .به روایت زیر در این زمینه میتوان اشاره کرد:

الر نمَ؟َِقَُلُ َ َ:
ُب ْم ُتَِلِبَْ ْهمَاأَْمَ َْیهَالسَل ُمَ:أ ُْ ُدَالشُمَش َ،ک َأ ْمَأ ُْ َُدَ ُ
الَر نمَ وَ َُر ناَن َ
َْلَ َُیع ُُدننُ َن َ َأ ُْدََالشُمَ وَ ُر ناَن َُْد ْننَُ(ومیینَرازی ََ ۸۱۱َ/َ۴َ:۸۴۴۱ح)۴۱۸۴؛ َ
راوی از امام صاد

سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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پرسید :آیا مردم شام بدترند ،یا مردم روم؟ امئام

(پاسئخ

م بت یا منفی نداد ولی تعلیلی کرد که بهخوبی گو یئای نظئر ایشئان اسئت) فرمئود:
رومیان کفر ورزیدند ولی با ما نجنگیدند؛ ولی شامیان هم کفر ورزیدند و هئم بئا مئا
مبارزه کردند.

البتئئه اینکئئه امئئام

میفرمایئئد رومیئئان بئئا مئئا نجنگیدنئئد ،نئئه بئئه ایئئن معناسئئت کئئه بئئین

اسالم و روم هیچ گاه جنگی صورت نگرفتهاست -چرا کئه جنئا موتئه ،بهتئرین م ئال بئرای
نقئئض ایئئن ادعاسئئت -بلکئئه منظئئور ایئئن اسئئت کئئه رومیئئان بئئا مسئئلمانان ،از آن جهئئت کئئه
ً
شئئیعه بودهانئئد ،نجنگیدهانئئد بلکئئه صئئرفا بئئه عنئئوان مسئئلمان جنگیدهانئئد .ولئئی امو یئئان بئئا
علو یئئان و امئئام حسئئین

از آن جهئئت کئئه خانئئدان علئئی بئئن ابئئی طالئ

بودهانئئد ،دشئئمنی

ورزیدهاند
با این مقدمه میتئوان گفئت ،عامئل دیگئری کئه شئامیان را بئه دشئمنان درجئه یئک امئام

علی

ب دل کرده بود ،فرمان بئرداری محئض از امو یئان بئود .یکئی از بهتئرین نمودهئای ایئن

فرمانبرداری ،در نبرد صفین و در کالم امام علی

است .در این جنا مردم شئام آنقئدر

بئئرای جئئان فشئئانی در سئئپاه معاو یئئه آمئئاده بودنئئد ،کئئه امیرالمئئؤمنین

آرزو می کئئرد ده نفئئر از

یاران خود را داده و یک تن از یاران معاو یئه را بگیئرد (شئریف رضئی .)142 :1414 ،همدنئین
از آن حضرت روایت شده:

ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
وممََُأَََدَْمَ َْیك ََْْ ْعسَ َ،کََْ َْنَْعُسَ َأ ََُْدَالشََُمَألمَََ وََدَُ ُ َ ٍَدَْ َْعك ََْ ُ َ َُهَن َا
ْ
ا َُُالضهةَفََ ُ ْ َُُن َالض ُهعَفََن َُرَُُ؛ َ

ْ

ََکَ

هئر وقئئت گروهئئی از سئئپاه شئام بئئه شئئما رو می کنئئد هئر مئئردو از شئئما در خانئئهاش را

میبندد و چونسوسمار بهالنهمیخزد و مانند کفتار به آشیانه پناه میبرد (شریف
رضی.)48 :1395 ،

حتی کشته شدن عمار توسط شامیان که بنا بئه حئدیث رسئول خئدا

گمئراه بودنئد و

نتوانسئئت در ارادت شئئامیان نسئئبت بئئه بنئئی امیئئه خللئئی ایجئئاد کنئئد مئئردم شئئام همدنئئین

بهقئئدری بئئه معاو یئئه ارادت داشئئتند کئئه بئئه دسئئتور او یئئک سئئال تمئئام بئئر ع مئئان بئئن عفئئان
ُ
گریستند (کردعلی .)105 / 1 :1403 ،همدنین تمکین عجیئ آنئان نسئبت بئه شخصئیت
هتام و بیقیدی مانند ی ید نیز قابئل تأمئل اسئت صئرف نظئر از بئه شئهادت رسئاندن امئام
حسئئین

و آتئئش زدن خانئئه کعبئئه ،کئئه ج ئ و هولنئئامتئئرین جنایئئات تئئاریخ اسئئالم اسئئت،

حتئ ئئی س ئئئبک زن ئئئدگی خ ئئئود ی ی ئئئد نی ئئئز ه ئئئیچ ش ئئئباهتی بئ ئئا زن ئئئدگی گمنئ ئئامترین ص ئئئحابه
نداشتهاست چه رسد به اینکه بخواهئد خئود را خلیفئه رسئول خئدا

معرفئی کنئد مئردم

کردند (طبئری .)480 / 5 :1967 ،ولئی مئردم شئام بئا اینکئه همئه روزه او و پردهدریهئایش را
میدیدند ،کوچکترین درنگی در کارهای وی نمی کردند و این را نمیتوان از رویکردهئای
عمئئوم اهئئل سئئنت دانسئئت؛ چئئرا کئئه دیگئئر ب رگئئان اهئئل سئئنت نسئئبت بئئه شخصئئیت ی یئئد و
کارهئئای او رسئئما اعئئالم بیئئزاری کردهانئئد .از بئئا
سنی مئذه

نمونئئه میتئئوان بئئه سئئخن کیاهراسئئی عئئالم

اشئاره کئرد کئه می گو یئد :ا گئر کاغئذ کئم نمئیآوردم ،تمئام رسئواییهای ی یئد را

و امام حسین

مدینه وقتی فقط یک بار ظواهر وی را دیدند ،سر به اعتئراض گذاشئته و واقعئه حئره را ایجئاد

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

ئتن قئئاتالن وی را نشئئان مئئیداد (هاشئئمی بصئئری )192 / 3 :1410 ،نیئئز،
در راه باطئئل قئرار داشئ ِّ
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ً
افش ئئا می کئئئردم چئئئرا ایئئئن کئئئار را نکئئئنم؟ در حئئئالی کئئئه وی دائمئئئا خمئئئر میخ ئئورد و قم ئئار
میباخئئت و بئئا پلناهئئا بئئازی می کئئرد (فارسئئی ،598 :1403 ،ش .)1344یعنئئی ا گئئر ی یئئد
جنایات کربال و مکه و مدینه را انجئام نمئیداد ،همئین حرکئات زننئده او ،بئرای اینکئه مئردم
شام را نسبت به مشروع دانستن حکومتش به تردیئد بینئدازد ،کئافی بئود .ی یئد در برخئورد بئا
اهل بیت امام حسین

 ،بهقدری غیرانسانی و ناجوانمردانه عمل کرد که یکئی از شئامیان

به خود جرئئت داد کئه یکئی از دختئران را بئه عنئوان کنیئز ،درخواسئت کنئد کئه ا گئر وا کئنش
قاطعانه و مستدل بئانوان حسئینی نبئود ،بعیئد نبئود ی یئد بئه ایئن درخواسئت غیرانسئانی تئن
میداد (شیخ صدو  :1376 ،مجلس .)166 / 31عجیئ تر آنکئه مورخئان نقئل می کننئد،
در ایئئام شئئهادت عاشئئورا ،هئئر سئئنگی را کئئه در شئئام بلنئئد می کردنئئد ،ز یئئر آن خئئون تئئازه بئئود
(طبرانئئی ،بیتئئا ،113 / 3 :ح )2834ولئئی بئئاز هئئم وا کئئنش مهم ئی در ایئئن زمینئئه از مئئردم آن
سامان ثبت نشدهاست.

سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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1

 .1البته مورخان این را هم مینویسند که پس از ورود راس مقدس به شئام ،تمئام خانئههای امویئان مملئو از عئزا و
ماتم شد (طبئری ،)462 / 5 :1967 ،ولئی بایئد توجئه داشئت کئه عمئده ایئن سئوگواریها ،توسئط زنئان انجئام
ً
یافتئئه و اینکئئه نوحئئههای زنانئئه بئئا التهابئئات کئئالن جامعئئه تفئئاوت دارد؛ مخصوصئئا در میئئان عئئر کئئه توجئئه
چندانی به نظرات زنئان نئدارد ضئمن اینکئه همئین عزاداریهئا نیئز مئوقتی و زودگئذر بئوده و تئأثیر چشئمگیری
حتی بر خود آن زنان اموی نیز نداشتهاست همدنئین نقلهئای دیگئری نیئز در مئورد ابئراز انزجئار مئردم جهئان
اسالم و از جمله شامیان نسبت به شهادت آن حضرت دیده میشئود (نئک .پئورامینی)240 ،239 :1385 ،؛
ولئئی از آنجئئا کئئه در عمئئل ،هئئیچ وا کئئنش مهمئئی در میئئان آن افئئراد دیئئده نمیشئئود ،لئئذا سئئخنان فئئو بئئر فئئرض
صحت سند ،اموری مقطعی و زبانی بودهاست .این در حالی است که حداقل تا شش سال بعد از شئهادت
امام  ،چندین خیزش مهم علیه بنی امیه در دیگر مناطق جهان اسالم به وقوع پیوستهاسئت شئاید مؤلفئه
دیگری که در سا کت کردن ناراحتی مردم شام مؤثر باشد ،این بوده که ی ید ضمن ابراز بیزاری از ابن زیاد (ابن
اثیر ،)87 / 4 :1385 ،به زنان خانوادهاش اجازه داد تا بر امام عزاداری کنند (بالذری.)217 / 3 :1417 ،
ً
و حتی گفته شده که خود ی ید نیز شدیدا بر آن حضرت گریست (ابئن قتیبئه دینئوری .)13 / 2 :1410 ،ولئی از
ً
آنجئا کئئه هرگئئز جنایتکئاران کئئربال را محا کمئئه نکئرد ،معلئئوم میشئئود کئه تمئئام ایئئن ابئراز ناراحتیهئئا صئئرفا بئئرای
سا کت کردن مردم بودهاست.
سیوطی نیز متوجه همین نکته شده و مینویسد :وقتی سر امام را نزد ی ید فرستادند ،وی ابتدا خوشحال،
ً
ولی بعدا پشیمان شد چون که میدید مردم از او و کارش منزجر شدهاند و البته مردم حق داشتند (سیوطی،
 .)245 :1417او حتی بئه امئام سئجاد پیشئنهاد داد کئه در دمشئق بمانئد (خئوارزمی)81 / 2 :1423 ،؛ ولئی
ً
ً
یقینا بر سخن خودش پایبند نبوده و صرفا بئه شئکل صئوری آن پیشئنهاد را کئرده و ایئن کئار او نیئز در راسئتای


البتئئه بایئئد دانسئئت کئئه ایئئئن هنجارشئئکنیها و دشئئمنیورزی بئئا شئئعایر دیئئن ،نئئهتنها
ً
منحصر در ی ید نبود ،بلکه دیگر حا کمان اموی بعضا خیلی هتئامتر از ی یئد بودهانئد مئ ال
مورخان نقل کردهاند که یکی از زمامئداران امئوی بئه نئام «ولیئد بئن ی یئد» بئر بئاالی بئام کعبئه
نشسته و شرا

مینوشید (ذهبی .)290 / 8 :1413 ،او همدنین بیشئرمانه قئرآن را هئدف

تیر خود قرار داد (ابئن اثیئر .)290 / 5 :1385 ،کارهئایی کئه هرگئز بئه مخیلئه ی یئد بئن معاویئه
نیز نمی گنجید .ولی مسئله اینجاست که دلیل تنفر عموم مسئلمانان از ی یئد ،کشئتن امئام
حسین

بودهاست وگرنه دیگر امویان دست کمی از او نداشتند .بئه هئر تقئدیر ،بئاز هئم در

مورد دیگر زمامداران اموی مانند ولید بن ی ید نیز ،اعتراض و نئاراحتی مهمئی در مئردم شئام
دیده نمیشود؛ چون دوستدار و مطیع امویان بودند.
.2.2زودباوریبسیار

عنئئوان سئئرباز و زیردسئئت ،از فرمانئئده خئئود معاو یئئه تبعیئئت می کردنئئد ،کئئه سئئخنان وی و
ً
اخالفش را به عنوان منبع مهم معرفتی نیز پذیرفته بودند .مئ ال نقئل شئده ،وقتئی معاو یئه روز

نماز جمعه گزارد ،شئامیان بئه وی اعتئراض نکردنئد حتئی معاویئه خئود معتئرف
چهارشنبه ِّ
بود که شعور این مردم را در حدی نگه داشته که حتی فر بین شتر نر و ماده را نمیفهمنئد

(مسعودی.)32 / 3 :1409 ،

.3.2خشونتوقساوتزیاد

همدنین از مؤلفههای ناصبی گری شامیان میتوان به این نکته تاریخی اشئاره کئرد کئه
کودکان در غل و زنجیر ،مسرور میشود چراکه نقئل شئده آنئان هنگئام شئهادت امئام
زنان و
ِّ
حسئئین

و ورود خئئانواده ایشئئان بئئا حئئال اسئئارت بئئه شئئام ،مسئئرت خئئود را نشئئان دادنئئئد

(خطی ئ

خئئوارزمی .)67 / 2 :1423 ،یعنئئی ا گئئر بئئه زعئئم آنهئئا حسئئین بئئن علئئی مسئئتحق

همان آرامشبخشی به التها عمومی بوده است .بنابراین ی ید توانست بئا ایئن ظاهرسئازیها ،مئردم خئود را
نسبت به ابراز نارضایتی عمومی در قتل امام حسین  ،سا کت کند.

و امام حسین

آنئئان از روحیئئه خشئئنی برخئئوردار بودنئئد .روحیئئه خشئئونتطل

و بیرحمئئی کئئه از مشئئاهده

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

عامئل داخلئی دوم را میتئئوان سئادهلوحی بئیش از حئئد شئامیان دانسئت .آنئئان نئهتنها بئئه
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سرکو

بود ،ولی برطبق هیچ قانونی ،خانواده وی و همدنین خانواده دیگر شهدای کئربال،

هئئیچ گنئئاهی مرتک ئ

نشئئده بودنئئد تئئا سئئزاوار چنئئین برخئئورد زننئئده و تحقیرآمیئئزی از سئئوی

شامیان باشند .یعنی شاید دیگر منئاطق جهئان اسئالم کمئابیش از کمئک رسئاندن بئه امئام
کوت ئئاهی ک ئئرده باش ئئند ،ول ئئی دس ئئت ک ئئم ماننئئئد ش ئئامیان ب ئئه جش ئئن و ش ئئادی

حس ئئین

نپرداختند .شیخ عباس قمی در این باره مینویسد:
(امام حسین در گفتگو با یک فرد شامی که از جسارت خود به اهئل بیئت
ٌ َ ُ
َ َ
پشیمان شده بود) فرمودِّ :ش َن ِّشنة أعرفها من أخ َزم .و این م لی اسئت کئه حضئرت
به آن تم ل جست .حاصل اینکه این دشنام و ناسزا گفتن به ما ،عادت و خئویی

اسئت در اهئل شئام کئه معاو یئه در میئان آنهئا سئنت کردهاسئت (قمئئی/ 2 :1379 ،
.)672

با مطالعه عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار بر روی اهالی شام ،میتوان پی برد کئه آنئان
چرا تا این حد با امام علئی
امام حسین

و نسئل آن حضئرت دشئمنی و عئداوت داشئته و در شئهادت

به امویان یاری رساندند.

نتیجه
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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پئئئژوهش حاضئئئر بئئئه بررسئئئی عئئئواملی پرداختئئئه اس ئئت کئئئه ش ئئامیان را بئئئه دش ئئمنی بئئئا
امیرالمؤمنین

و امام حسین

سئو داده بئود .بخشئی از ایئن عوامئل خئار از محئیط و

روحیه مردم شام بر آنها تحمیئل شئده بئود ،بخشئی نیئز بئه طئور طبیعئی در در سئیره و اخئال
شئئامیان وجئئود داشئئت .در مئئورد عوامئئل خئئارجی میتئئوان گفئئت کئئه آنهئئا از همئئان روزهئئای
نخست ورود اسالم به آنجا ،اسالم را با قرائت امئوی و ضئدعلوی شئناخته بودنئد لئذا خیلئی
عجی

نبود که در ادامه نیز همین قرائت را در پیش بگیرند .عامل دیگئر ،تئروی اعتقئاد بئه

جبئئر بئئود و اینکئئه هئئر بالیئئی بئئر سئئر دشئئمنان بنئئی امیئئه میآیئئد ،خواسئئت خداسئئت و امو یئئان
خطایی در این زمینه ندارند .امویان همدنین به شدت مردم شئام را از صئداهای مخئالف
ً
دور نگئئه داشئئته و منتقئئدان را سئئریعا سئئا کت می کردنئئد .همدنئئین از جملئئه عوامئئل داخلئئی
یک ئئی سرسئ ئپردگی فو الع ئئاده ش ئئامیان نسئئئبت بئئئه اوامئئئر بن ئئی امیئئئه بئئئود ،بئئئه طئئئوری کئئئه

امیرالمئئؤمنین

آرزو می کئئرد ده نفئئر از یئئاران خئئود را داده و یئئک تئئن از دوسئئتداران معاو یئئه را

بگیرد عامل دوم را هم میتوان سادهلوحی و زودباوری بیش از حد آنان دانسئت؛ بئه طئوری
نمئئاز جمعئئه را در روز چهارشئئنبه ،از امو یئئان میپذیرفتنئئد واپسئئین مؤلفئئه نیئئز
کئئه خوانئئدن ِّ
برخورداری از روحیه قسی و خشنی بئود کئه از دیئدن کودکئان بی گنئاهی کئه در زنجیئر بسئته

شده ،ناراحت نمیشدند .در مجموع این عوامل ،میتوان دریافت که چرا شئامیان رویکئرد
ضدعلوی شدیدی داشتهاند.

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت
و امام حسین
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_ قرآن کریم ،ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند.
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_ ابئئن اثیئئر ،عزالئئدین ابوالحسئئن علئئی بئئن محمئئد الجئ ری ( ،) 1409اسئئد الوابئة :فئئی معرفئئة

الصحابة؛ بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
_ ابن اع م الکوفی ،احمد( ،) 1411الفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار االضواس.
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سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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_ ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ( ،) 1415االصابة :فی تمییز الصحابة ،تحقیق عئادل
احمد عبدالموجود و دیگران ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

_ ابئئن عبئئد ر بئئه اندلسئئی مئئالکی ،احمئئد بئئن محمئئد ( ،) 1404العقئئد الفر یئئد ،بیئئروت ،دار
الکت

العلمیة.

_ ابئئئن قتیبئئئه دین ئئوری ،عبئئئداهلل بئئئن مس ئئلم ( ،) 1410االمام ئئة و السیاس ئئة :المع ئئروف بت ئئاریخ

الخلفاس ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار االضواس.
_ ابئئئن کثیئئر دمش ئئقی ،ابوالفئئئداس اسئئماعیل بئئئن عمئئر ( ،) 1407البدایئئة و النهایئئة؛ بی ئئروت،
دارالفکر.
_ ابن منظئور ،محمئد بئن مکئرم ( ،) 1414لسئان العئر  ،تحقیئق جمالالئدین میردامئادی،
بیروت ،دار صادر.

_ ابومخنف کئوفی ،لئوط بئن یحیئی ( ،) 1417وقعئة الطئف ،تحقیئق محمئدهادی یوسئفی
غروی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوز علمیۀ قم.
_ اس ئئکافی ،اب ئئوجعفر محمئئئد بئئئن عب ئئداهلل( ،) 1402المعی ئئار و الموازن ئئة :ف ئئی فض ئئائل اُم ئئام

امیرالمؤمنین علی بن ابی طال  ،بیروت ،بینا.
_ ابئئن هشئئام ،ابومحمئئئد عبئئدالملک (بئئیت ئئا) ،السئئیر النبو یئئة ،تحقیئئق مصئئطفی الس ئئقا و
دیگران ،بیروت ،دار المعرفة.
_ بئئالذری ،ابوالحسئئئن أحمئ ئد بئئن یحی ئئی (1988م) ،فتئئوح البلئئدان ،بی ئئروت ،دار و مکتبئئئة
الهالل.
_ بالذری ،ابوالحسن احمد بن یحیی ( ،) 1417جمل من انسا االشراف ،تحقیق سئهیل
زکار -ریاض زرکلی ،بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
_ پئئورامینی ،محمئئدامین (1385ش) ،کئئاروان امئئام حسئئین در شئئام و حرکئئت بئئه سئئوی مدینئئۀ

_ ثقفی کوفی ،ابواسحا ابراهیم بن محمد (1353ش) ،الوئارات ،تحقیق میر جاللالئدین
محدب ارموی ،تهران ،انجمن آثار ملی.
_ خطی

خوارزمی ،موفق بن احمد ( ،) 1423مقتل الحسین ،قم ،انوار الهدو.

_ ذهبی ،شئمسالدین ابئو عبئداهلل محمئد بئن احمئد بئن ع مئان بئن قایمئاز ( ،) 1405سئیر

اعالم النبالس ،تحقیق شعی

ارناؤوط و دیگران ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.

_ ذهبی ،شمسالدین ابو عبداهلل محمد بن احمئد بئن ع مئان بئن قایمئاز ( ،) 1413تئاریخ

االسالم :و وفیات المشاهیر و االعالم ،تحقیق عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دار الکتئا
_ سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمان بن ابیبکر ( ،) 1417تاریخ الخلفاس ،تحقیئق ابئراهیم
صال  ،دمشق ،دار البشائر.
_ شئئریف رضئئی ،ابوالحسئئن محمئئد بئئن حسئئین بئئن موسئئی ( ،) 1414نه البالغئئه ،تحقیئئق
صبحی صال  ،چاپ اول ،قم ،نشر هجرت.
_ شریف رضی ،ابوالحسئن محمئد بئن حسئین بئن موسئی (1395ش) ،نه البالغئه ،ترجمئۀ

و امام حسین

العربی.

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

منوره :با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه  ،6قم ،انتشارات زمزم هدایت.
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حسین انصاریان ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات آیین دانش.
_ شهیدی ،سید جعفر(1389ش) ،زندگانی علی بن الحسئین ،چئاپ هفئدهم ،تهئران ،دفتئر
نشر فرهنا اسالمی.
_ شئئیخ صئئدو  ،محمئئد بئئن علئئی بئئن بابو یئئه (1376ش) ،االمئئالی ،چئئاپ ششئئم ،تهئئران،
انتشارات کتابدی.
_ شئئیخ طوس ئی ،محمئئد بئئن حسئئن ( ،) 1414االمئئالی ،تحقیئئق گئئروه مطالعئئات اسئئالمی
مؤسسۀ بع ت ،قم ،دار ال قافه.
_ شیخ مفید ،ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمئان عکبئری بوئدادی ( ،) 1413االرشئاد:

فی معرفة حج اهلل علی العباد ،تحقیق مؤسسة آل البیت الحیاس التراب ،قم ،کنگر جهانی
هزاره شیخ مفید.
_ صئئاحبی نخجئئوانی ،هندوشئئاه بئئئن سئئنجر بئئئن عبئئئداهلل (1313ش) ،تجئئار السئئلف :در

تواریخ خلفا و وزرای ایشان ،ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی ،تهران ،مطبعه فردین.
_ طبرانئئی ،سئئلیمان بئئن احمئئد (بیتئئا) ،المعجئئم الکبیئئر ،تحقیئئق حمئئدی بئئن عبدالمجیئئد
سلفی ،قاهره ،مکتبة ابن تیمیة.
_ طبئئری ،ابئئوجعفر محمئئد بئئن جریئئر (1375ش) ،تئئاریخ طبئئرو ،ترجمئئۀ ابوالقاسئئم پاینئئده،
سال ششم ،شماره  ،42زمستان 0211
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تهران ،انتشارات اساطیر.
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_ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئ (1967م) ،تئئار یخ الطبئئری :تئئاریخ االمئئم و الملئئوم ،تحقیئئق محمئئد ابوالفضئئل
ابراهیم ،بیروت ،دار التراب.
_ عط ئئوان ،حس ئئین (1371ش) ،فرق ئئههای اس ئئالمی در س ئئرزمین ش ئئام در عص ئئر ام ئئوی ،ترجمئئئۀ
حمیدرضا شیخی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمیآستان قدس رضوی.
_ فارسی ،عبدالوافر بن اسماعیل( ،) 1403تئار یخ نیسئابور :المنتخئ مئن السئیا  ،تحقیئق
ابئئراهیم بئئئن محمئئد صئئر یفینی -محمئئدکاظم محمئئودو ،قئئئم ،دفتئئر انتشئئارات اسئئالمی
وابسته به جامعۀ مدرسین حوز علمیۀ قم.
_ فیروزآبئئئادی ،محم ئئئد بئئئن یعقئ ئئو
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صحی البخاری ،قاهره ،المطبعة الکبری االمیریة بوال .
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الجرائ  ،تحقیق مؤسسة االمام المهدی ،قم ،مؤسسۀ امام مهدی.
_ قمی ،عبئاس بئن محمدرضئا (1379ش) ،منتهئی اممئال :فئی تئواریخ النبئی و امل ،تحقیئق
ناصر باقری بیدهندی ،قم ،انتشارات دلیل ما.
ُ
_ کردعلئئئی ،محمئئئد بئئئن عبئئدالرزا بئئئن محمئئئد ( ،) 1403خطئئط الشئئام ،دمشئئئق ،مکتبئئئة
النور ی.
_ کلین ئئی رازی ،اب ئئوجعفر محمئئئد ب ئئن یعق ئئو

( ،) 1429الک ئئافی ،تحقی ئئق محمدحس ئئین

درایتئئی و پژوهشئئگران مرکئئز تحقیقئئات دار الحئئدیث ،قئئم ،سئئازمان چئئاپ و نشئئر مؤسسئئۀ
_ لسئئان الملئئک سئئپهر ،محمئئدتقی بئئن محمئئدعلی ( ،) 1427ناسئئخ التئئواریخ :حیئئا االمئئام

سید الشهداس الحسین ،ترجمۀ سید علی جمال اشرف ،قم ،مدین.
_ مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین( ،) 1409مرو الذه  ،تحقیق اسئعد داغئر ،قئم،
دار الهجر .
_ مقریئئزی ،ابوالعبئئاس تقیالئئدین احمئئد بئئن علئئی ( ،) 1420امتئئاع االسئئماع :بمئئا للنبئئی مئئن

االحئئوال و االمئئوال و الحفئئد و المتئئاع ،تحقیئئق محمئئد عبدالحمیئئد النمیسئئی ،چئئاپ اول،
بیروت ،دار الکت

العلمیة.

عطا ،بیروت ،دار الکت

العلمیة.

و امام حسین

_ هاشمی بصری ،محمد بن سعد ( ،) 1410الطبقئات الکبئری ،تحقیئق محمئد عبئدالقادر

ریشهیابی علل ناصبیگری و دشمنی اهالی شام با اهل بیت

علمی فرهنگی دار الحدیث.
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