علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا
دکتر نصرت نیلساز

مرجان شیری محمدآبادی

چکیده

ّامت اس می بع از وفا ،پیامبر

هر روز بی

از پی

از ارزشها

اس می فاصله می گرفت و به دورا جاهلی برمی گشت حا جایی کوه بوه
کشووتار شووعرۀ ّ
طیبووه و ثموو اصوو ر هتوو حرمووت و بووه اسووار ،گوورفت
اه بیووت پی ووامبر

دسووت زد .ایو و ممووال در صو و د اسووت ب ووا بررس ووی

خطبهها و احتعاجا ،امام حسی
و حرجووه بووه قوورآ و احادیووث ،بوور

در قیوام عاشوررا

و اه بیتشوا
بووه مه ّ حووری عل و ا،بوورا جامعووه

اس و می دسووت یاب و  .گووردآور اط عووا ،بووه روش کتابخا،ووها صوورر،
گرفته و پژوه

به شیر حرصیفی -حبلیلی ،رشته ش است و بوه ایو

،تیعووه دسووت یافتووه کووه مه حووری عل و ا،بوورا جامعووه اس و می در آ

زمووا و در واق و در حمووام زما هووا حوور اطاعووت اه بیووت و اطاعووت و
ّ
پیوورو از حکووام ظووال اسووت کووه ای و دو ،تیعووه ا،برافووی اسووت کووه در
ّ
مهعرریووت اه بیووت و ق و ر ،یووافت
سوومیفه بووه وجوورد آم و و منعوور بووه
بنی ّ
امیه ش .

واژهها :امام حسی
کلید 

اه بیت فضای اه بیت خطبهها.

 .1استادیار دانشگاه تربیت مدرس ()nilsaz@modares.ac.ir
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ()m.shiri.m1394@gmail.com
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مقدمه
هر حادثهای چه کوچک و چته بتزر ریشتها در گذشتته دارد و از پیونتد سلستله حتوادثی
 همچون حلقهها به هم پیوسته زنجیر -پدید میآید ،همانگونته کته آثتار و پتیآمتدهاییدر آینتتده خواهتتد داشتتت .حادثتته بزرگتتی همچتتون واقعتته عاشتتورا نیتتز از ایتتن قاعتتده مستتتثنا
نیست و علل وقوع آن ریشه در حوادث گذشته دارد .فجایع این حادث غمبار چنتان عمیتق
و عظیم است که ذهن هر پرسشگر را بتا ایتن ستؤال مواجته می کنتد کته چته اتفتاقی در جامعته
 ،نتواده محبوبشتان و تنهتا

اسالمی روی داد که تنهتا پنجتاه ستال بعتد از رحلتت پیتامبر
بازمانده خمسه ّ
طیبه را به آن صورت فجیع به شهادت رساند ،به کتودک و پیتر و جتوان و زن
و مرد این خانواده رحم نکرد ،جمعی را از دم تیغ گذراند و جمعی دیگر را بته استارت بترد و از
هیچ ستمی در حق آنان دریغ نورز یتد ،در حتالی کته هنتوز اصتحاب پیتامبر
بس تتیاری از وق تتایع دوران پی تتامبر
محبته تتا و س تتفارشهای پی تتامبر

و کستانی کته

را روای تتت می کردن تتد ،زنتتده بودن تتد؛ کس تتانی ک تته ش تتاهد
در ب تتار اهلبی تتت بودن تتد .چ تته ش تتد ک تته ارزشه تتا و

هنجارهتتای استتالمی تغیی تتر یافتتت ،باوره تتای دینتتی تحر یتتف و ستتیره نبتتوی فرامتتوش شتتد و
ارزشهای جاهلی بازگشت ،به طوری که سخنان و موعظههای امام حسین

و اهلبیت

و یارانشان در طول قیام عاشورا ،تأثیر چنتدانی بتر ختواص و عتوام جامعته نگذاشتت و آنهتا نته
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

تنها حاضر به یاری سیدالشهداء

نشدند ،بلکه به جنگ بتا ایشتان پرداختته و آن فاجعته

مصیبتبار را رقم زدند.

قطعت تتا یکت تتی از منت تتابع مهت تتم بت تترای شت تتناخت تت تتاریخ صت تتدر است تتالم نامت تتهها ،خطبت تتهها

و احتجاج تتاتی اس تتت ک تته در ح تتوادث مه تتم می تتان اف تتراد مختل تتف رد و ب تتدل ش تتده اس تتت.

نامتت تتههای علت ت تی

بتت تته معاو یتت تته و بتت تترعکس ،خطبتت تتههای متعتت تتدد حضتت تترت علت ت تی

و اصحابش تتان مانن تتد ابنعب تتاس و عم تتار و مال تتک اش تتتر در جنگه تتای جم تتل ،ص تتفین و
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نه تتروان از مهمت تترین نمون تتهها اس تتت .در ش تتناخت جنب تتههای مختل تتف قی تتام عاش تتورا ه تتم

بررست تتی خطبت تتهها و احتجاجت تتات متعت تتدد امت تتام حست تتین

و اهلبیت تتت ایشت تتان اهمیتت تتی

بسزا دارند .بررسی دقیق این موارد میتواند پرده از علل انحراف جامعه اسالمی که به واقعت

کربال انجامید ،بردارد.

 .1مهجور ساختن اهلبیت
در حیات پیامبر

رسولاهلل

 ،اهلبیت

در ّامتت استالمی ،جایگتاه و یتژهای داشتتند چترا کته

در مواضع متعددی ،ایشتان را بته عنتوان جانشتینان ختود معرفتی کترده ،و لتزوم

اطاعت و پیروی از آنها را متذکر میشدند .به گونهای که در زمتان ایشتان هیچ گونته اختالفتی

در مفهتتوم و مصتتداق اهلبیتتت وجتتود نداشتتت و تنهتتا امتتام علتتی
حسنین

و حضتترت فاطمتته

و

با این عنوان شتناخته میشتدند( .محمتدی ری شتهری ( ،1 )1379ص)20
در موارد متعددی ،فضایل اهلبیتت را بیتان و ضتمن ابتراز محبتت،

همچنین رسولاهلل
بر لزوم ّ
مودت و ّ
محبت ایشان تأ کید می کردنتد .گرچته پیتامبر

نیتز ماننتد دیگتر انستانهتا

دارا عاطفه و احساسات انسانی بودند ،اما ارزیابی ایشان از افراد ،برگرفته از حقیقت بتود؛
َّ
زیرا کته ختدا متعتال میفرمایتدَ « :و متا ین ِطتق َع ِتن ال َهتو * ِإن هت َو ِإال َوحتی یتوحی :و هرگتز بته
هتتوا نفتتس ستتخن نمتتیگو یتتد؛ ستتخن او هتتیچ غیتتر وحتتی ختتدا نیستتت( ».نجتتم )4-3 :و
َّ َ َ
الرس َول َف َقد َأ َ
همچنین در آیات بسیاری مانندَ « :و َمن یطع َّ
طاع َ
اهلل َو َمن َت َتولی فمتا أر َستلنا َک
ِ ِ
ََ
تیهم َح ِفیظتتا :هتتر کته رستتول را اطاعتتت کنتتد ختتدا را اطاعتتت کترده ،و هتتر کته مخالفتتت کنتتد
علت ِ
(کیفتتر مختتالفتش بتتا خداستتت و) متتا تتتو را بتته نگهبتتانی آنهتتا نفرستتتادهایتتم( ».نستتاء )80:لتتزوم
اطاعت از پیامبر

قائل میشدند و امتر بته پیتروی و اطاعتت از ایشتان می کردنتد ،بته دلیتل

امیال و احساسات نبود ،بلکه بر اساس فرمان خداوند و وحی الهی بود.
همچنین خداوند متعال در قرآن کریم بته ّ
محبتت و دوستتی اهلبیتت پیتامبر

دستتور

داده و بسیار بر آن تأ کید کرده است ،تا جایی که آن را اجر رسالت و راهتی بته ستوی خداونتد
شمرده است .در حالی که پیامبران الهی از سوی خداوند مأمور بودند ،که هیچ گاه از متردم،
کننتد .چنانکتته در

درخواستت اجتر و متزد نکننتد ،بلکته همتتواره متزد ختود را از خداونتد طلت
َ
َّ َ َ
ََ
َ
َ َ
اهلل :و ا قتوم ،متن از
بسیاری از آیات مانندَ « :و یا قو ِم ال أسئلکم عل ِیه ماال ِإن أج ِتری ِإال علتی ِ
شما درعو هدایت ملک و مالی نمیخواهم ،اجتر متن تنهتا بتر خداستت( ».هتود )29:و « َو
َ
َ
َ
َ
ما أس َئلکم َع َل ِیه ِمن أجر إن أجری إ ّال َعلتی َر ّب الع َتال ِم َ
ین :و متن اجتر از شتما بترا رستالت
ِ
ِ ِ
ِ
نم تتیخ تتواهم و پ تتاداش م تتن ج تتز ب تتر عه تتده خ تتدا عالمی تتان نیس تتت( ».ش تتعراء،109،127:

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

را برای اهلبیت

را متذکر میشود .ازاینرو ،وقتی پیامبر گرامی اسالم واالترین ارزشهتا
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َ َ
164و )180این مطل از قول سایر پیتامبران الهتی و در آیتات متعتددی ماننتدَ « :و متا تستئلهم
َ
َ
َ َ
َعل ِیه ِمن أجر :و تو از ّامت خود اجتر رستالت نمتیختواهی( ».یوستف )104:و «قتل متا أستئلکم
َ
َ
َعل ِیه ِمن أجر :بگو :من مزد رسالت از شما نمیخواهم( ».ص )86:از قول پیامبر استالم
در دو آیته بته دستتور خداونتد ،از متردم درخواستت متزد

نقل شده است .اما پیامبر استالم

معنوی می کنند و در آی  47ستوره ستبأ میفرماینتد :ایتن متزد بته نفتع خودتتان استت« .قتل متا
َ
َ َ َ
َسألتکم ِمن أجر فه َو لکم :پاداشی که از شما خواستهام ،به سود شماست».
َ
َ
َ َ
این مزد معنو یک بار در آی  57سوره فرقان آمده است« :قتل متا أستئلکم َعلی ِته ِمتن أجتر
َّ
َ َ َ َ
شاء أن ّیت ِخذ ِإلی َر ّ ِب ِه َس ِبیال :بگو :من از شما ّامت متزد رستالت نمتیختواهم ،اجتر متن
ِإال َمن
همین بس که هتر کته بخواهتد راهتی بته ستو ختدا ختود پتیش گیترد ».و یتک بتار در آیت 23
َّ
َ َ
َ
َ َ
سوره شوری «قل ال أسئلکم َعل ِیه أجرا ِإال ال َم َو ّد َة ِفی القر بتی :بگتو متن از شتما در برابتر رستالتم
مزد طل نمیکنم به جز متودت نستبت بته اقربتاء ».بنتابراین ،متزد رستالت دو چیتز استت:
(،5 )1414

یک ت تی انتخت تتاب راه خت تتدا (طوست تتی ،بیتت تتا ،7 ،ص501؛ ست تتید بت تتن قطتت ت
ص2575؛ طباطبایی( ،15 )1417ص )231و دیگتر م ّ
تودت قر بتی (قمتی (،2 )1367

سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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ص275؛ طبت تتری ( ،25 )1412ص15؛ طوست تتی( ،بیتت تتا)  ،9ص159؛ ست تتیوطی ()1404
ّ
 ،6ص6؛ طباطب تتایی ( ،18 )1417ص .)43جالت ت آن ک تته در ه تتر دو تعبی تتر کلم تته «اال»
مطتر شتده استت ،یعنتی متتزد متن تنهتا همتین متورد استتت .بنتابراین ،بایتد راه ختدا و مت ّ
تودت
اهلبیت یکتی باشتد ،ز یترا ا گتر دو تتا باشتد ،تنتاق
ش

استت ،یعنتی نمتیتتوان گفتت :متن فقتط

مطالعه میکنم و بار دیگر گفت :من فقط روز مطالعه میکنم ،بلکته محصتور بایتد یتک

چیز باشد .پس وقتی پیامبر استالم

از طترف خداونتد یتکبتار متأمور متیشتود کته بته متردم

بگوید :مزد من تنها انتخاب راه خداست و بار دیگر مأمور متیشتود کته بگو یتد :متزد متن فقتط
مودت قربی است .در واقع باید این دو درخواست یکی باشد ،یعنتی راه ختدا همتان م ّ
ّ
تودت
قربی باشد( .قرائتی ( ،10 )1386ص)394
در دعای ندبه نیز ،این مطل

بیان شده است ،آنجا که میفرماید:

َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
َ َ َ
َ َ
کَّفقله َ ََّّ«قهلََّّالَّأسهئلَّکَّمََّّ
یفَّ َِّکت ِابه َّ
ههَّ َم َهود َِتمََّّ ِ َّ
ههَّ َ َّوَّ ِآل ِ َّ
کَّ َعلی ِ َّ
ثَّجعل ََّّأج َّبَّحممدََّّصلواتَّ َّ
َّ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َع َلی ِ َّهَّأجراَّإالَّ َ
یب»َّ(شهوری َّ َ َّ)23وَّقله َ ََّّ« َمهاَّ َسهألتَّکَّمََّّ ِمهنََّّأجهرََّّفهه َّوَّ َّلکهمَّ»َّ
یفَّالقهَ َ َّ
اْل َود ََّّ ِ َّ
ِ

َ
َ
َ َ َ َ ََ َ َ
َ َ
ههَّ َسه ِهبیل»َّ
یلَّ َر ِبه ِ َّ
هذَّ ِإ َّ
ههَّ ِمههنََّّأجههرََّّ ِإالَّمههنََّّشهها ََّّأنََّّیت ِله َّ
(سهبأ َّ َ َّ)47وَّقله َ ََّّ« َمههاَّأسههئلَّکَّمََّّ َعلیه ِ َّ
َ َ َ َ
َ َ
َ
کَّ ِایلَّ ِرضههوا ِنک؛َّ(مشووه ()1419
اْلسههل َ َّ
هکَّ َّوَّ
هبیلَّالیه َّ
السه َّ
(فرقههان َّ)57فکههانواَّهههمََّّ
َّ )576
را ّمودت اهلبیت او قرار داد  ،و فرمودی بگو
سدس در کتابت پاداش محمد
من از شما برا رسالت پاداشی جز ّ
مودت نزدیکانم نمیخواهم ،و فرمتود  :آنچته

به عنوان پاداش از شما خواستم ،آن هتم بته ستود شماستت و فرمتود  :متن از شتما
ب تترا رس تتالت پاداش تتی نمیخ تتواهم ،ج تتز کس تتی کت ته بخواه تتد ،راه تتی ب تته جانت ت

پروردگارش بگیرد ،پس آنتان راه بته ستو تتو بودنتد ».عالمته طباطبتایی در اینبتاره
میفرماینتد :درخواستتت ّ
متودت نستتبت بته اهلبیتتت ،بتدین دلیتتل استت کته متتردم
معارف دین را از اهلبیت بگیرند ،نه این کته متالی بته عنتوان متزد رستالت بته آنتان
بدهنتد .ازایتتنرو ،پتتذیرش ایتتن والیتتت و رهبتتر  ،ستتب تقت ّترب بتته ستتو خداونتتد و

سعادت خود انسانها میباشد و نتیجهاش به خود آنان باز میگردد( .طباطبایی

( ،18 )1417ص)46

غصبخالفت 

با وجود سفارشهای فراوان پیامبر

دربار خالفت و جانشینی امام علتی

 ،بعتد از

را

فراموشی سدردند( .مکارم شیراز (بیتا) ص )117در جریان ستقیفه ،مال کهتای ارزشتی و

اسالمی به کنار نهاده شد و خلق و خو و رقابتهای جاهلی و قبیلهای عرب ،نمایتان گردیتد
و بحتتث ّ
(منتتا و متتنکم) مطتتر شتتد 1و ستترانجام مهتتاجران بتتا استتتناد بتته برتتتری قبیلت قتتریش و
استتتفاده از دشتتمنیها و اختالفتتات داخلتتی انصتتار ،پیتتروز شتتدند( .جعفر یتتان (،2 )1374

ص)25-19

در صتتورتی کتته بتتا وجتتود نت ّتص صتتری پیتتامبر
برای اجتهاد وجود نداشت .انکار ّ
امامت و ممانعت از تداوم یافتن رهبری الهی که در غتدیر
در بتتار جانشتتینی امتتام علتتی

 ،جتتایی

 . 1انصار پیشنهاد دادند که امیری از انصار و امیری از مهاجران خالفت را بته عهتده بگیرنتد ،امتا عمتر ضتمن رد
کردن این پیشنهاد با ابوبکر بیعت کرد( .جعفریان ( ،2 )1374ص)16

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

وفات رسولاهلل  ،برخی صحابه بتا حضتور در ستقیفه بنیستاعده ،حرمتت پیتامبر
شکستتته و نت ّتص صتتری ایشتتان را ،در نص ت امتتام علتتی بتترا خالفتتت و رهبتتر ّامتتت بتته
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ابالغ شده بود ،سب

انحراف جامعته استالمی شتد ،کته ایتن انحتراف منجتر بته وقتوع عاشتورا

گردیتتد .بتتدین ستتب

 ،هنگتتامی کتته در قتلگتتاه نوحهستترایی کردنتتد ،امتتام

حسین

حضتترت زینت

را کشته روز دوشنبه میدانند:
َ

َ

َ

ََ

هیَّ َهنبهاِ َّ،بهأیبَّ َمهنَّفسهطاطهََّّمقطه ََّّالعهرىَّ(ابو
هومَّ ِاإل َثن خِ َّ
کبهََّّیفَّ َی َِّ
ِبأیبَّ َمنَّأضحیَّ َعسه َّ

طاووس (بیحا)

َّ )134

پ تتدرم ف تتدا آن کت ته لشت تکرش روز دوش تتنبه ب تته ت تتارا رف تتت! پ تتدرم ف تتدا آن کت ته

طنابها خیمهاش را گسستند.

در حالی که به روایت تاریخ ،واقعه عاشتورا در روز جمعته یتا شتنبه رخ داده (مفیتد (بیتتا)
 ،2ص98؛ خوارزمی (بیتا)  ،2صص40و )47و وفات پیتامبر

و تشتکیل ستقیفه در

روز دوشنبه بوده است( .ابن سعد (بیتا)  ،2ص216؛ ابن اثیر (بیتا)  ،1ص)33
در قیتتام عاشتتورا ،اولتتین بتتار سیدالشتتهداء

در نامتته بتته ستتران بصتتره ،اشتتاره بتته غص ت

خالفت می کنند:
خداوندّ ،
را از بندگانش برگز یتد ...و متا دودمتان و نزدیکتان و وارثتان او و
محمد
شایستهترینها نسبت به او و به جایگاهش در میان مردمیمّ .اما قوم ما ،جایگاه ما
را از آن خود کردند( .طبری (بیتا)  ،5ص)357
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حضرت مسلم هم در احتجا با ابنزیاد ،معاویه و یزید را غاص

خالفت میداند:

به خدا سوگند که معاویه ،خلیف ّامت بر پای اجماع آنان نبود؛ بلکه با نیرنتگ ،بتر
ّ
وصی پیتامبر ،غلبته کترد و خالفتت را از و غصت

گونه است( .قرشی ( ،2 )1429ص)399

نمتود .پسترش یز یتد نیتز همتین

مسلم در سخنانش اشاره بته نیرنتگ و فری کتاری معاو یته در تصترف حکومتت می کنتد،
بعد از کشتته شتدن عثمتان ،متردم ختود بترای بیعتت بتا امتام علتی
بردنتتد و ایشتتان بتته خالفتتت رستتیدند .حضتترت علتتی

بته ستوی ایشتان هجتوم

 ،بتترای اصتتال جامعتته ،فرمانتتداران

فاستد از جملته معاو یتته را عتزل کردنتد .امتتا معاو یته کته در متتدت امتارت طتوالنی ختتود بتر شتتام،
عالوه بر انباشتن ثروت فراوان ،شامیان را به دلخواه خود تربیتت کترده بتود ،از پتذیرش فرمتان

امام علی

سرپیچی کرد و با حمایت شامیان جنگ صفین را رقم زد و در نهایت با حیله

و مک تتر عمروعتتتاص توانستتتت در ایتتتن جنتتتگ پیتتتروز شتتتود( .نتتتک :جعفر یتتتان (،2 )1374
ص )360-276بعتتد از جنتتگ صتتفین تتتا شتتهادت امتتام علتتی
جعفریان ( )1374ص )333-276که سب
بپردازند .بعد از شهادت امام علی

شد امام علی

 ،امام حسن

حتتوادثی رخ داد( ،نتتک:
نتوانند به جنگ بتا معاو یته

به خالفت رسیدند و آمتاد جنتگ بتا

معاویه شدند .اما معاویه با تطمیع فرماندهان سداه امام حستن

و شتایعهپراکنی در میتان

سداهیان ایشان ،آنها را پراکنده ساخت و آن حضرت را ناچار به پذیرش صل و خالفت را
غص

کرد( .نک :جعفریان ( )1374ص)369-360

بعد از شهادت اباعبتداهلل

در کوفته ،حضترت فاطمته صتغری

بیان الهی بودن خالفت حضرت علی

 ،اشاره به غص

بتا ایتراد خطبتهای ،بتا

خالفت می کنند:

ختدایا بتته تتو پنتتاه میبتترم کته بتتر تتو دروغ ببنتتدم و بتتر ختالف عهتتد و پیمتانی کتته بتترای
جانشین پیامبر

 ،علی بن ابیطال

گرفتهای ،سخن گویم ،کسی که حقش را

گرفتند( .ابن طاووس (بیتا) ص)149

با ایراد خطبه طوالنیای در مسجد شام ،ضمن معرفتی امتام علتی
َ

 ،خالفت را حق ایشان میدانند:

ِاإلمامََّّ ِبالن ِ ََّّ َ َّوَّاالس ِ حقا ِ (َّ.خرارزمی(بیحا) ج2

َّ )69

اقداماتفرهنگی 
منع نقل و نگارش حدیث

یکی از اقدامات خلفاء ،منع نقل و نگارش حدیث بود( ،ذهبی (بیتا)  ،1صص2و)6
که مانع نشر فضایل اهلبیت

شتد و ستب

شتد منزلتت و شتأن اهلبیتت

در جامعته

بته ستب

انتستاب بته

به فراموشی ستدرده شتود ،بته طتوری کته تنهتا محبوبیتت اهلبیتت

بود .معاویه با به قدرت رسیدن ،سعی داشت این محبوبیت را نیتز از بتین ببترد،
پیامبر
او از یتتک طتترف بنی ّ
امیتته را بتته متتردم بخصتتوص شتتامیان ،بتته عنتتوان خویشتتاوندان نزدیتتک
پیتتامبر

معرفتتی می کتترد ،چنان کتته متتردم شتتام فکتتر می کردنتتد ،تنهتتا اقتتوام و خویشتتاوندان

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

و امام سجاد
اشاره به ّ
نص الهی و لیاقت و شایستگی امام علی

بتا
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 ،بنی ّ
امیت ت تته هست ت تتتند( .مست ت تتعودی (بیتت ت تتا)  ،3ص )43و از طت ت تترف دیگت ت تتر،

پیت ت تتامبر

را به عنوان آل علی

اهلبیت
امام علی

به مردم معرفی می کرد و با منع نقل احادیتث فضتایل

 ،جعل حدیث و لعن امام

آن حضتترت

بر منابر و متهم کتردن بته شترکت در قتتل عثمتان،

و اهلبیتشتتان را بتته عنتتوان دشتتمنان استتالم و قتتاتالن خلیفتته ستتوم معرفتتی

می کرد( .ابن ابیالحدید ( ،5 )1379ص )142اباعبداهلل

در منزل ثعلبیه ،در مالقتات

با ابوهره ،میفرمایند:

َ
َ
َ َ
إنَّ َبینَّا َمی ...ش َتمواَّ ِعریضَّف َص َبرتَّ؛َّ(اب اعث ( )1391ج5
َّ
همانا بنی ّ
امیه ...دشنامم دادند ،صبر کردم.

بتتا توجتته بتته ایتتن واقعیتتات بتتود کتته سیدالشتتهداء

و اهلبیتشتتان در قیتتام عاشتتورا ،بتتر

بیشتترین موضتوعی کته تأ کیتتد داشتتند ،یتادآوری جایگتاه اهلبیتتت

حسین

 12بار ،امام سجاد

و حض تترت ام کلث تتوم

 7بار ،حضرت زین

َّ )124

بتود .چنان کته امتتام

 3بار ،حضرت فاطمه صغرا

و حض تترت مس تتلم ه تتر ک تتدام  1ب تتار ب تته بیتتان جایگ تتاه اهلبی تتت

پرداختند .آن حضرات بتا توجته بته این کته بته ستب

منتع نقتل و نگتارش حتدیث ،احادیتث

منقتتول در بتتاره فضتتایل ایشتتان ،فرامتتوش شتتده استتت و اکثر یتتت متتردم ،پیتترو مکت ت
هستتتند و معتقتتد بتته ّ
امامتتت اباعبتتداهلل نیستتتند ،بلکتته بیشتتترین محبوبیتتت ایشتتان بتته
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سب

انتساب به پیامبر

است ،در یادآوری جایگاه اهلبیت

ک تته تأ کی تتد داش تتتند ،رابطهش تتان ب تتا پی تتامبر
نمونههایی ذکر میشود.

زمانی که اسراء اهلبیتت

حضت تترت زین ت ت

خلفتتاء

بر بیشتترین نکتتهای

ب تتود .در ذی تتل ب تترای رعای تتت اختص تتار تنه تتا

را در غتل و زنجیتر ،وارد مجلتس جشتن و سترور یز یتد کردنتد،

در خطبت تتهای فصت تتی و طت تتوالنی ،بت تتا عنت تتاوین (بنت تتات رست تتول ،ذر یت تته

محمد ّ ،
ذریه رسول ،عترت رسول و لحم رسول) رابطه خود با پیامبر
با اقتباس از حدیث نبوی ،امام حسین را به عنوان ّ
سید جوانان بهشت و اهلبیتت
َ َّ
را بتته عنتتوان ستتتارگان زمتتین معرفتتی متتیکننتتد .و بتتا تتتالوت آیتته « َو َال َتح َست َتب ّن الت ِتذ َ
ین ق ِتلتتوا ِفتتی
َ َ َ َ
َ َ
َ َّ
َسبیل ِ َ
اهلل»
تزب ِ
اهلل أمواتا بل أحیاء ِعند ر ِب ِهم یرزقون» (آلعمتران )169:و اقتبتاس عبتارت « ِح ِ
ِ ِ
از آیته  22ستتوره مجادلتته ،ضتتمن معرفتی ختتود بتته عنتتوان حتزباهلل و اعتتالم حقانیتتت راهشتتان،
را بیان کرده و

ختود را پیتروز ایتن جنتگ میداننتد ،چترا کته ایتن آیتات حتزب خداونتد را گرچته کشتته شتوند،
زنده و پیروز میداند .ایشان در پایتان ایتن خطبته ،بعتد از حمتد و ستداس خداونتد متعتال ،بتا
اقتبتاس عبتتارت « َحستب َنا اهلل َو ِنعت َتم ال َو ِکیتل» از آیتته  173ستوره آلعمتتران ،کته در ستتیاق آیتتات
جهتاد ،در بتتار اجابتتت فرمتتان الهتتی توستتط متقتین ،بعتتد از جنتتگ احتتد 1،نتتازل شتتده استتت و

بیتتان کننتتده ستتخن مؤمنتتان و متقتتین هنگتتام ستتختی و گرفتتتاری در جنتتگ و جهتتاد استتت،
را تلویحتتا بتته عنتتوان مؤمنتتان و متقتتین معرفتتی می کننتتد ،چتترا کتته در مصتتیبت

اهلبیتتت

عظتتتیم عاشتتتورا همت تتین ستتتخن را بت تتر ز بتتتان جتتتاری ست تتاختند( .نتتتک :قرشتتتی (،3 )1429
ص)388-378

زمانی هم که یزید به منظتور قتدرتنمایی و اعتالم پیتروزی و حقانیتت امو یتان ،در مستجد

دمشق مجلسی برپا کرد و خطی
حسین

پرداخت ،امام ستجاد

او به مجد و ستتایش امو یتان و نکتوهش و ناستزاگویی امتام
 ،بتا سترزنش آن خطیت  ،او را دروغگتو نامیتد و از یز یتد،

اجتتازه ستتخنرانی خواستتت .یز یتتد بتتا این کتته میدانستتت ستتخنان امتتام
خواهتتتد شت تتد ،بت تتر اثتتتر اصت تترار فت تتراوان حاضتتتران ،ناچت تتار بت تته امتتتام
زینالعابدین

باعتتث رستتوایی او

اجتتتازه ستتتخنرانی داد.

 ،که وارث دانش و فصاحت علو و شجاعت و جسارت حستینی استت،

با آرامش تمام و در نهایت فصتاحت و بالغتت و موقعیتتشناستی ،بتا ایتراد خطبته فصتیحی
شامیان ،امویان را رسوا کرد( .نک :خوارزمی (بیتا)  ،2ص )70-69ایشان در ابتدای ایتن
 .1بعد از جنگ احد وقتی خبر رسید که ابوسفیان و یارانش تصمیم دارند ،دوباره برگردند و گفتهاند متا بیهتوده
جنگ را خاتمه دادیم ،باید ادامه میدادیم تا همه مسلمانان را از بین می بردیم ،اینک دوباره بر سر بقیته آنتان
با تعدادی از اصحابشان تا حمراء االسد به استقبال لشکر دشمن آمد و همتین امتر
میتازیم ،رسول خدا
موج ت انصتتراف ابوستتفیان و یتتارانش از پیمتتودن ادامتته راه گردیتتد ،در ایتتن بتتین کتتاروانی از قبیلتته عبتتد قتتیس
می گذشت ،ابوسفیان به ایشان گفت :در ستر راه ختود بته محمتد بتر متیخور یتد ،بته او برستانید کته متا تصتمیم
گرفته ایم دوباره بر سر اصحابش بتازیم و همه را از ب ین ببریم .کاروان نامبرده وقتی بته حمتراء االستد رستیدند،
و مؤمنینی که همراهش بودند گفتنتدَ « :حستب َنا اهلل َو
پیام ابوسفیان را به آن جناب رساندند .رسول خدا
َ
َّ
َ
ین اس َتتجابوا ِ َو َّ
َ
تول ِمتن َبعت ِد متا أص َتابهم القتر ،
س
الر
تذ
ال
«
ِنع َم ال َو ِ َکیل» خدا تعالی ه َتم بتدین مناستبت آیته ِ
ِ
َ
ََ
ِل ّل ِذ َ
ین أح َسنوا ِمنهم َو ّاتقوا أجر َع ِظتیم» (آلعمتران )172:را نتازل کترد( .قمتی ( ،1 )1367ص125؛ ستیوطی
( ،2 )1404ص101؛ طباطبایی ( ،4 )1417ص)72

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

که عظمت آن دلهتا را بته لترزه در آورد و اشتکها را روان ستاخت ،بتا معرفتی اهلبیتت

بته
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ّ
شخصیت برجسته اهلبیت  ،پیتامبر  ،امتام علتی
خطبه با نام بردن از هفت
ّ
عنتتوان صتتدیق ،جعفتتر ّ
اسدالرستتول ،حضتترت
طیتتار ،حضتترت حمتتزه بتتا عنتتاوین استتداهلل و
زه تتراء و حس تتنین ب تتا عن تتاوین س تتبطین ّام تتت و س تترور جوان تتان بهش تتت ،ب تته معرف تتی
بته

اهلبیت

میپردازند:

َ
َ
ََ َ َ
َ َ
اللَّ
الصدی َّ،وَّ ِمناَّالطیارَّ،وَّ ِمنهاَّ َأسهد ِ َّ
ارَّ َحم َمدا
نَّ ِمناَّالن ِ ََّّاْلل ََّ
وَّف ِضلناَّ ِبأ َّ
َّ،وَّ ِمناَّ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
فاط َمه ََّّ َ
الب ههولَّ،وَّ ِمنهاَّ ِسههبطیَّهه ِهذ َِّهَّاالمه ِ َّ،وَّ
هولَّ،وَّ ِمنههاَّ َسههید ََّّ ِنسها ِ ََّّالعههامل خ َّ
یَّ ِ
وَّ َأسدالبس ِ
ََ
َ
احلن ِ َّ؛َّ(خرارزمی (بیحا) جَّ )69 2
بابَّ ِ َّ
َسیدی َّش ِ َّ
أهلَّ ج
برتتتر داده شتتدیم بتته این کتته :پیتتامبر برگز یتتدهّ ،
محمتتد  ،از ماستتت( .عل تتی)
ّ
صدیق ،از ماست( .جعفر) ّ
طیار ،از ماست .شیر خدا و پیامبر (حمزه) ،از ماست.
سرور زنتان جهتان ،فاطمته بتتول ،از ماستت .دو ستبط ایتن ّامتت و دو سترور جوانتان
بهشت ،از مایند.

امام سجاد

در این تعابیر بتا اقتبتاس از احادیتث پیتامبر

اتفاق نظر دارند ،فضایل اهلبیت

کته همته مستلمانان در آن

را بیان کردند .این احادیث عبارتند از:

« .1الصدیق» ،برگرفته از این حدیث است:
أیبذرَّوَّسلمانَّقاال َّأخذَّالن
عنَّ َّ
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یبوَّ
َّیلَّاللَّبیدَّعهیلَّفقهالَّإنَّههذاَّأهلَّمهنَّآمهنَّ َّ

هذاَّأهلَّمنَّیصافحینَّیومَّالقیام َّوَّهذاَّالصدی َّاْل کبرَّوَّهذاَّفاره َّهذهَّاْلم َّیفهر َّ
هاملی؛َّ(طبرا،وی (بیحوا)
هالمنیَّوَّاملهالَّیعسهوبَّالظ خ َّ
خ َّ
بیَّاحل َّوَّالباطهلَّوَّههذاَّیعسهوبَّامل
خ َّ
ج6

 269هیثمی ( )1408ج9

َّ )102

دست علی را گرفت و فرمود :همانا ایشان ،اولین کسی است که به
پیامبر
متن ایمتان آورده و اولتین کستی استت کته در روز ّ
قیامتت بتا متن مصتاحفه می کنتتد و
بزرگترین صدیق و فاروق این ّامت است که حق و باطل را از هم جدا میسازد و او
رئیس مؤمنان است و مال رئیس ستمگران است.

 .2هنگامی که جعفر بن ابیطال

بترادر امتام علتی

در ستال هشتتم هجتری در جنتگ

موته واقع در شام ،آن قدر جنگید تتا هتر دو دستتش بته ضترب شمشتیر دشتمنان از بتدن جتدا
شد و به شهادت رسید ،پیامبر

به فرزند او عبداهلل بن جعفر فرمودند:

هنیئهاَّلهکَّیهاَّعبههداللَّبهنَّجعفههرَّأبهوکَّیطیههرَّمه َّاملل ئکه َّیفَّالسهما ؛َّ(هیثمووی ()1408
ج9

َّ )273

گوارایت باد ای عبداهلل پسر جعفر ،پدرت در آسمان با مال ئکه پرواز می کند.

به جعفر طیار معروف شد.

از آن به بعد ،جعفر بن ابیطال
َ « .3أست تتد اهلل و َأست تتد َّ
تول» در حت تتدیثی از امت تتام بت تتاقر
ِ
الرست ت ِ

کتته آن حضتترت

از پیت تتامبر

نقت تتل شت تتده

در ب تتاره تعتتداد انبی تتاء و تعتتداد اول تتوالعزم از آنتتان و این کتته هتتر پیتتامبری

دارای وصی بوده ،سخن گفته و آن گاه به خصوصیات خود و خانتدانش اشتاره می کنتد و در
ضمن آن میفرماید:

َ

َ

َ

َ
قامئههه َّ َ
اللَّ َ َّوَّا َسههدََّّ َرس ههول ِ َّهَّ َ َّوَّ َسیدالشه َهههدا ؛َّ(کلینوووی
الع ههر ِ ََّّ َمکتهههوب َُّحه َههز ََّّا َسههد ِ َّ
َ َّوَّعههیلَّ ِ
َّ )224

( )1363ج1

و ب تتر س تتتون ع تترش نوش تتته ش تتده اس تتت :حم تتزه ش تتیر خداون تتد و رس تتولش و س تترور

شهداء است.

َ
تاء العتت َتال َ
مین» پیت تتامبر
َ « .4ستتتیدة ِنستت ِ

حضرت

در بست تتتر بیمتتتاریی کتتته منجتتتر بتتته رحلتتتت آن

شد ،فرمودند:

ای فاطمه آیا راضی نمیشوی که سرور زنان جهانیان و سرور زنان این ّامتت و زنتان
مؤمن باشی.

َ
هذ ِه اال ّم ِة» برگرفته از این حدیث است:
ِ « .5سبطی ِ
هیَّمهینَّوَّأنهاَّمنههَّأحهبَّاللَّمهنَّأحبههَّ،
َّحس خ َّ

أنَّیعیلَّبنَّمهر َّقهال َّقهالَّرسهولَّالل
هیَّسههبطانَّمههنَّاْلسههبا ؛َّ(طبرا،ووی (بیحووا) ج3
احلسههنَّوَّاحلسه خ َّ
( )1409جَّ )116 12
پیامبر

 32متمووی هنوو

فرمودند :حسین از من و متن از حستینم .خداونتد دوستت دارد کستی را

که حسین را دوست بدارد .حسن و حسین دو سبط از نوادگان هستند.

َ َ
َ
َ
الج ّن ِة» اشاره به این حدیث است:
أهل
 .6عبارت «سیدی ش ِ
باب ِ

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

ترضیَّانَّتکهونَّسهید َّنسها َّالع خ
هاملیَّ،وَّسهید َّنسها َّههذهَّاْلمه َّوَّسهید َّ
خ َّ
یاَّفاطم َّأالَّ
خ
املالمنی؛َّ(حاک ،یشابرر (بیحا) جَّ )156 3
َّ
نسا َّ
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عنَّأیبَّسعیدَّ خ
احلدریَّقالَّرسولَّالل
(بیحا) جَّ )3 3
پیامبر

َ

َ

هلَّ ج َ
احلنه ِ َّ؛َّ(ابو حنبو
هبابَّ ِأه ِ َّ
هذانَّ َسهیداَّش ِ َّ
َّ ِ َّ

فرمودند :این دو سرور جوانان بهشت هستند.

در ادامه این خطبته ،امتام ستجاد

بتا توجته بته شتناخت نستبی شتامیان از پیتامبر

بعد از منسوب کردن خود به ایشان ،تنها در چند جمله بته معرفتی پیتامبر

،

پرداختته و در

بختتش اعظتتم ایتتن خطبتته ،خطتتاب بتته جامعتتهای کتته پتتس از گذشتتت پنجتتاه ستتال از وفتتات
پیامبر
امام علی

 ،بر اثر سیاستتهتای خلفتاء و بته خصتوص سیاستتهتای معاو یته در دشتمنی بتا
 ،نهتنها فضایل و رشادتهای امام علی

را به فراموشی سدرده بودند ،بلکته

ایشان را به عنوان فردی تارک الصالة ،دشمن دین و قاتتل خلیفته ستوم میشتناختند و لعتن
می کردند ،به معرفی امام علی

میپردازند .آن حضرت بعد از بیان نسبتشان بتا علتی

«انا ابن علی المرتضی» 83 ،ویژگی از صفتهای حضرت علی

را در منبر شام به گتوش

حاضتتران میرستتاند( .نتتک :خ تتوارزمی (بیتتتا)  ،2ص )69ایتتن اوصتتاف بتته ستتوابق امتتام
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علی در موقعیتهای مختلف اشاره دارد:
َ
َ
َ
َ
تاب َو اس َتت َ
اهلل َطرفة َعین»« ،أ ّو ِل َمن أج َ
جاب
 .1پیشگامی در ایمان با عبارات« :لم یکفر ِب ِ
َ
الساب َ
ِهلل ِم َن الم ِؤم َ
أقدم ّ
قین»
ِ
نین»ِ « ،
َ
أجاب َو َ
جاب ِهلل ِم َن الم ِؤم َ
است َ
َ
نین» ،اشاره بته این کته ،امتام علتی ،
_ عبارت «أ ّو ِل َمن
اول تتین ف تتردی بودن تتد ک تته ،ب تته پی تتامبر

ایم تتان آوردن تتد( .ح تتاکم نیش تتابوری (بیت تتا) ،3

ص133؛ طبرانت تتی (بیتت تتا)  ،1ص )95امیرالمت تتؤمنین
(پیغمبر ا کرم

خت تتود در اینبت تتاره مت تتیفرماینت تتد:

هر سال مدتی در کوه حرا به سر میبترد .متن او را در ایتن متدت متیدیتدم و

جتتز متتن کستتی او را نمتتیدیتتد .در آن روزهتتا غیتتر از پیغمبتتر

و خدیجتته

کستتی بتته استتالم

نگرو یتتده بتتود و متتن ستتومین آنهتتا بتتودم .متتن نتتور وحتتی و رستتالت را متتیدیتتدم و بتتو نبتتوت را
استشمام میکردم( ).شریف رضی ( )1389ص)650

تاج َر الهج َتر َتین»« ،ب َ
 .2پیشگامی در بزنگاههای دشتوار دوران رستالت ،بتا عبتارات« :ه َ
تایع
ِ
ِ
ََ
َ
َ ََ
َ َ
هاج ِری»
در ی اح ِدی ،شج ِری م ِ
ین»« ،عق ِبی ،ب ِ
البیعت ِ
ّ
_ منظتتور از دو هجتترت :یکتتی هجتترت از مکته بتته مدینتته و دیگتتر ممک تن استتت اشتتاره بتته

هجرت به طائف همراه پیامبر

در سال یازدهم بعثت و یتا هجترت آن حضترت بته کوفته

در ایت تتام خالفت تتت باشت تتد( .مکت تتارم شت تتیرازی (بیتت تتا) ص )607در منت تتابع اهت تتل ست تتنت نیت تتز
هجرتهای امام علی

به مدینه (ابن اثیر ( ،2 )1407ص )7و طائف (ابن ابیالحدید

( ،4 )1959ص )127ذکر شدهاند.

ّ
حدیبیتته و دیگتتر
_ منظتتور از دو بیعتتت :یک تی بیعتتت رضتتوان (شتتجره) در جر یتتان صتتل

بیعت سال فت مکه است .تأ کید بتر ایتن دو بیعتت در ستخنان حضترت علتی

خطتاب

بتته شتتورایی کتته عمتتر بتترای خالفتتت تعیتتین کتترده بتتود و نیتتز در کتتالم امتتام حستتن

بتته هنگتتام

احتجا با معاویه پس از فرمان لعن علی

بر منابر دیده میشود:1

َ
ََ َ َ َ ََ
وان(َّ.اب ابوی الب یو ( )1959ج 6
البض ِ َّ
إنهََّّبای َ ََّّال َب َیع َت خِ َّ
یَّکل هیما َّ ِبیع ََّّالفت ِ ََّّ َّوَّبیع ََّّ ِ
َّ )288

_ «عقبی» اشاره است به بیعت «عقبه» که توسط جمعی از مردم مدینه در سال دوازدهم
بعثت با پیتامبر

در گردنتها در منتا صتورت گرفتت و بته بیعتت و پیمتان «عقبته» معتروف

شتتد .در آنجتتا کتته جمعتتی از متتردم مدینتته بتته طتتور مخفیانتته بتتا پیتتامبر
متتیکردنتتد ،امتتام علتتی

در دهانتته آن گردنتته نگهبتتانی متتیدادنتتد و مراق ت

گفتگتتو و بیعتتت
اوضتتاع بودنتتد.

 .3اشت تتاره بت تته تالشهت تتای امت تتام علت تتی در صت تتحنههای دشت تتوار نبت تترد بت تترای نت تتابودی
َ
َ
تراطیم
کف تتر و استوارس تتازی پای تتههای دی تتن در ص تتدر اس تتالم 2،ب تتا عبتتاراتی چ تتون« :ض ت َتر َب َخ ت
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
قاتتتل ِب َب تتدر و
ین»« ،
الخلت ِتق َح ّتتتی ق تتالوا :ال إلت َته إال اهلل»« ،ضتترب بت
تول ِ
تین یتتدی َرست ِ
اهلل ِبستتیف ِ
 .1بعد از مر عمر ،هنگامی که امام علتی دیدنتد افتراد شتورای عمتر میخواهنتد بتا عثمتان بیعتت کننتد ،بته
منظور اتمام حجت با آنها ،با بیان فضایلشتان ،جایگتاه ختود را بیتان کردنتد« :نشتدتکم بتاهلل ،هتل فتیکم متن
بایع البیعتین  -بیعة الفت و بیعة الرضتوان  -غیتری قتالوا :ال» (هاشتمی ختوئی (بیتتا)  ،3ص)86؛ امتام
حسن نیز هنگامی که دیدند معاویه دستور لعن بر امام علی را صادر کرده ،در احتجتا بتا معاو یته ،در
بیان فضایل امام علی به این دو بیعتت اشتاره کردنتد( .ابتن ابتی الحدیتد ( ،6 )1959ص 288؛ امینتی
( ،10 )1397ص ).168
 .2امام علی در تمام جنگهای پیامبر  ،به غیر از جنگ تبوک که پیامبر ایشان را به عنوان جانشین
خود در مدینه قرار دادند ،شرکت داشته و علمدار سداه ایشان بودند( .بالذری ( ،2 )1959ص).90

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

(مکارم شیرازی (بیتا) ص)608
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َ
1
سل َ
مین» و غیره.
ح َنین»« ،المحامی عن َح َر ِم الم ِ

 .4اشتتاره بتته وستتعت دانتتش و علتتم امتتام علتتی
َ
اهلل»
اهلل»« ،ع َیب ِة ِع ِلم ِ
ستان ِحک َم ِة ِ
«ب ِ
_ پیتامبر

بتتا عبتتاراتِ « :لستتان ِحک َمت ِتة العابت َ
تدین»،
ِ
ِ

 ،هتتم بته وستتعت علتم و دانتتش امتام علتتی

ابنعباس نقل می کند که رسولاهلل
َ

تصتری کردهانتتد :بته طتتور مثتتال

فرمودند:
َ

َ
َ
َ
اب؛َّ(طبرا،ی (بیحوا) ج11
تَّال َب َ َّ
ادَّال ِعل َ َّمَّفلیأ ِ َّ
یلَّ َبا َ اَّ ََفنََّّأ َر َ َّ
أناَّ َم ِد َین ََّّال ِعل ِ َّمَّ َ َّوَّ َع ِ َّ

حاک ،یشابرر (بیحا) ج3

)126

55

 .5اشاره به فضایل اخالقی ایشان با عباراتی چونَ « :س ِم َس ِخی ،بهلتول َز ِکتی»َ « ،ر ِضتی
َّ
َ
َ
صابر»« ،م َهذب ق ّوام ،شجاع قمقام»
َم ِ
رضیِ ،مقدام همامِ ،
توب
 .6اشتتتاره بت تته فضت تتایل معنت تتوی و عبت تتادی امتتتام علت تتی بتتتا عبتتتاراتی چتتتون« :یعستت ِ
أصبر ّ
الصاب َ
الب ّک َ
دین ،و َز ین العاب َ
جاه َ
الم ِ َ
ائین ،و َ
دین ،و تا َ
رین»
نور الم ِ
ِ
ِ
سلمین ،و ِ
ِ
ِ
ِ
در این خطبه غراء امتام ستجاد همچینتین بتا اقتبتاس از قترآن و احادیتث نبتوی بتر سته
نکت مهم دیگر هم تأ کید کردهاند:
َ
نین) که برگرفته از آیه  4سوره تحتریمَ « :فتِ َّن َ
 .1نخست (أنا ابن صا ِل الم ِؤم َ
اهلل ه َتو َمتواله َو
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ َ َ َ
ِجب ِر یتتل َو صتتا ِل المتتؤ ِم ِنین و المال ِئکتتة بعتتد ذ ِل تک ظ ِهیتتر :خداونتتد یتتار و نگهبتتان اوستتت و
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را

جبرئیل امین و مردان صال با ایمان و فرشتگان حق ،یار و مددکار اویند ،».امام علتی
بتته عنتتوان صتتال مؤمنتتان ،معرفتتی کردنتتدّ ،
مفستتران در ذیتتل ایتتن آیتته روایتتاتی نقتتل کردهانتتد کتته
صال المؤمنین ،امتام علتی

هستتند( .حستکانی ( ،2 )1411ص341؛ ثعلبتی ()1422

 ،9ص348؛ طبرست ت ت ت ت ت ت تتی ( ،10 )1372ص475؛ ست ت ت ت ت ت ت تتیوطی ( ،6 )1404ص244؛
طباطبایی ( ،19 )1417ص)340
 .2امتتام

در ایتتن عبتتارت (قا ِتتتل ّ
تطین َو المتتار َ
القاست َ
النتتا ِک َ
قین) بتتا اقتبتتاس از ایتتن
ثین َو ِ
ِ
ِ

حتدیث نبتوی( :عتتن ابتو ایتتوب انصتاری قتتال :أمتر رستول اهلل

علتتی بتن أبتتی طالت

بقتتتال

 .1ایشتان در تمتامی جنگ هتا از جملتته دو جنتگ بتدر و حنتین شتترکت داشتتند( .طبتری (بیتتتا)  ،2ص134و
344؛ ابن اثیر ( ،2 )1407ص 17و ص )137

ب تته عل تتی بتتن ابیطالتت

الن تتا کثین و القاس تتطین و الم تتارقین :پی تتامبر

دستتتور داد کتته ب تتا

پیمانشتکنان و ستتتمگران و از دیتتن خار شتدگان بجنگتتد( ).طبرانتتی (بیتتتا)  ،10ص91؛
ح تتاکم نیش تتابوری (بیت تتا)  ،3ص )139اش تتاره ب تته جنگه تتای جم تتل ،ص تتفین و نه تتروان
کردهاند و حقانیت امام علی

در این جنگها و بطالن دشمنانشان به خصوص معاویه،

را متذکر شدهاند.
 .3امام

در این عبارت (أب ّ ِ َ
َ َ َ
َ
تین) بتا اقتبتاس از حتدیث نبتوی
ین الحس ِتن و الحس ِ
والسبط ِ

(نک .همین پژوهش ،ص )9یکی دیگر از فضایل امام علی

را ذکر کردهاند.

بدعت گزاری

اق تتدام دیگ تتری ک تته نقت تش مهم تتی در انحراف تتات جامع تته داش تتت ،ب تتدعتهایی ب تتود ک تته

در دی تتن ب تتا عن تتوان اجته تتاد ایج تتاد ش تتده ب تتود .اجته تتاد در مخالف تتت ب تتا پی تتامبر

ک تته در

زمتتان حی تتات ایش تتان از برخ تتی ص تتحابه مشتتاهده میش تتد( ،نتتک :موستتوی عتتاملی ()1429

ص )170و همزمتتتان بتتتا وفت تتات آن حضتتترت در ست تتقیفه علنتتتی شتتتد ،بعتتتد از وفتتتات ایشتتتان

بتته صتتورت گستتتردهتری ادامتته یافتتت .برختتی خلفتتاء ،بتتر استتاس مصتتال متتورد نظتتر ختتود،
ّ
در برابتتر نصتتوص مستتلم ،اجتهتتاد می کردنتتد .بتته طتتوری کتته ستتنتهای آنهتتا تبتتدیل بتته ستتنت
متتورد ضتترب و شتتتم قتترار می گرفتتت( .نتتک :گروهتتی از تتتاریخ پژوهتتان ( ،1 )1393ص)239
این کار مجوزی برای حاکمان بعدی شد تا آنها هتم بتر استاس مصتال ختود ،حترام را حتالل

کرده و با نام اجتهاد خود ،به توجیه آن بپردازند .مثال :هنگامی که معاویه ربا را رستما حتالل

کترد ،در جتتواب اعترا
 ،10ص)184

کننتده بتته ایتن کتتار گفتت :ایتتن اجتهتاد متتن استت( .امینتتی ()1397

همچنین او مدتی بعد از شهادت امام حسن
توسل بته ستیره خلفتاء اعتالم کترد کته پیتامبر

در مدینه ،با ایراد یک خطبه عمومی بتا

 ،خلیفته تعیتین نکردنتد ،امتا ابتوبکر ،عمتر را

تعیین کرد و عمر نیز شورا تعیین کرد ،پس هتیچ کتدام از آنهتا بته روش دیگتری عمتل نکردنتد،
بته همتین دلیتل متن هتم میتتوانم بتته روش ختود عمتل کترده و فرزنتدم را جانشتین ختود ستتازم.
(نک :جعفریان ( ،2 )1374ص)442-433

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

رستتمی و رایت در جامعتته استتالمی شتتد ،و هتتر کتتس بتته ستتنت رستتول ختتدا

عمتتل می کتترد،
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امتتام حستتین
شد ،می کنند:

در نامتته بتته ستتران بص تتره ،اشتتاره بتته بتتدعتهایی کتته در دیتتن گذاشتتته

ََ َ
َ
َ
إنَّالس َن َ َّ َّ َقدَّا َ
دع ََّّقدَّاحیی ؛َّ(طبر (بیحا) ج5
إنَّ ِالب
میت َّ،وَّ َّ
َّ
همانا سنت مرده و بدعت زنده شده است.

َّ )357

 .2قدرت یافتن بنی ّ
امیه

بنی ّ
هستتتند.
امیتته فرزنتتدان امیتتة بتتن عبتتد شتتمس بتتن عبتتدمناف 1،جتتد ستتوم پیتتامبر
اختالفتتات بتتین آنهتتا و بنیهاشتتم ریشتته در عصتتر جاهلیتتت داشتتته و بتته حستتادت ّ
امیتته بتته

عمتویش هاشتتم برمی گتردد .بتتا درگذشتتت عبتدمناف ،هاشتتم امتتر ستقایت و رفتتادت (اطعتتام)
حجا را برعهده گرفت و ّ
کرامت و سخاوتش ،سب رشد روزافزون اعتبار و احترامش شتد.

که این امر حسادت دیگران به خصوص برادرزادهاش ّ
امیه را به دنبال داشت ،تا آنجتا کته او

به عمویش هاشتم پیشتنهاد داد حکمتی بتین آنهتا داوری کترده و تعیتین برتتری نمایتد ،و مقترر

شتتد کتته بازنتتده پنجتتاه شتتتر پرداختتته و ده ستتال از مکتته تبعیتتد شتتود .آنهتتا بتترای حکمیتتت نتتزد
کاهن بنی خزاعه رفتند و او به شرافت هاشتم رأی داد ،بنتابراین ّ
امیته پنجتاه شتتر پرداختت و
ده ستتال بتته شتتام رفتتت ،ایتتن متتاجرا ستتب دشتتمنی بنی ّ
امیتته بتتا بنیهاشتتم گردیتتد( .مقر یتتزی
( )1401ص )34ایتتن اختالفتتات همتتواره بتتین بنیهاشتتم و بنی ّ
امیتته ادامتته داشتتت ،تتتا این کتته
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پیامبر

به رسالت مبعوث شتد .بتا آغتاز بعثتت ،بنی ّ
امیته دشتمنی ختود را بتا دیتن آشتکار

کردند و تکذی

رسالت و نبوت را در دستور کار خود قرار دادند و با تمام توان خود بته مقابلته

با اسالم پرداختند.

امیه و بنیهاشم ،ده نفر از بزرگان بنی ّ
مقریزی در کتاب النزاع و التخاصم بین بنی ّ
امیته را بته

عنتتوان سرستتختترین دشتتمنان پیتتامبر

معرفتتی می کنتتد ،کتته دو نفتتر از آنهتتا در حتتال کفتتر

امیه را با قریش رد کرده و گفتهاندّ :
 .1برخی نسبت بنی ّ
امیه بنده ای رومی بود کته عبدالشتمس او را خر یتد و بته
ّ
جاهلیتتت او را پستتر ختتود خوانتتد و بتته ایتتن ستتخن امتتام علتتی در نامتته بتته معاو یتته استشتتهاد
رستتم عتترب در
ّ
می کنند( :اما اینکه گفتها  :ما همه فرزندان «عبدمنافهستیم» بلی چنین است! اما «امیه» چون «هاشم»
و «حرب» چون «عبد المطل » و «ابوسفیان» مانند «ابوطال » نخواهند بود و هرگز مهاجران چون اسیران آزاد
شده نیستند و فرزندان صحی النس چون منسوب به پدر نیستند( ).صافی گلدایگانی ( )1421ص)228

مردند (نک :مقریزی ( )1401ص38و )45و پتن نفتر توستط مستلمانان کشتته شتدند( .نتک:
مقریزی ( )1401ص  )45 -39و سه نفر دیگر هم در فت مکته بته ظتاهر استالم آوردنتد ،امتا در
بتتاطن در فکتتر انتقتتام و انهتتدام استتاس استتالم بودنتتد و حاکمتتان امتتوی از نستتل همتتین ستته نفتتر
هستند .آنها عبارتند از:

ابوستتفیان بتتن حتترب پتتدر معاو یتته ،او از جملتته استتتهزاءکنندگان پیتتامبر

بتتود و در تمتتام

جنگهتتایی کتته بتتین مشتترکان و مستتلمانان در گرفتتت ،نقتتش متتؤثری داشتتت .بتته طتتور مثتتال او
یکی از تأمین کنندگان مالی مشرکان در جنتگ احتد و فرمانتد آنهتا در جنتگ احتد و احتزاب
بتتود( .ابتتن اثیتتر ( ،1 )1407ص )593هنتتد بتتن عتبته همستتر ابوستتفیان و متتادر معاو یتته ،او در
جنتگ احتتد ،حضتترت حمتتزه را مثلتته کتترد و جگتترش را در دهتتان گذاشتتت و جو یتتد( .یعقتتوبی
(بیتا)  ،2ص )47و حکم بن ابی العاص که پدر مروان و عموی عثمان است ،حکم بعد
از است تتالم ظت تتاهریش هت تتم ،رست تتول خت تتدا

را است تتتهزاء و آزار و اذیتتتت مت تتیکت ترد .بنت تتابراین،

او را لعن و به طائف تبعید کردند( .مقریزی ( )1401ص)38
پیامبر
که متوجه نفاق بنی ّ
امیه بودند ،در زمتان حیاتشتان هرگتز بته آنهتا پستت و مقتام
پیامبر
حکومتی ندادند و بارها خطر آنها را گوشزد کردند:
هرگاه تعداد بنی ّ
امیه به سی تن برسد ،سرزمین خدا را ملک خود و بندگان خدا را

بردگان خود قرار داده ،دین خدا را به نفتاق خواهنتد گرفتت( .یعقتوبی (بیتتا) ،2
ص)172

 .2انس بن مالک می گوید :از رسول خدا

شنیدم که میفرمود:

به زودی مردی از ّامت من ،بر مردم چیتره میشتود کته فتراخروده و گشتادهگلوستت،

میخورد ولی سیر نمیشود ،گناه جن و انس را به دوش می کشد ،روزی به جست
و جوی فرمانروایی برمیآید .هرگاه بر او دست یافتید ،شکمش را پاره کنید.

انتتس می گو یتتد :در دستتت رستتول ختتدا

چتتوبدستتتیای بتتود کتته نتتوک آن را بتته شتتکم

معاویه نهاده بودند( .ابن ابی الحدید ( ،4 )1959ص)108

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

 .1پیامبر

فرمودند:
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 .3ابو سعید خدری می گوید :پیامبر

فرمودند:

بتتته زودی بعتتتد از مت تتنّ ،امتتتتم ،خانتتتدانم را می کشت تتند و آواره می کننتتتد .بیتردیت تتد
کینهتوزترین قوم ما نسبت به ما ،بنی ّ
امیه ،بنیمغیره و بنیمخزوم هستند( .حاکم
نیشابوری (بیتا)  ،4ص534؛ متقی هندی ( ،11 )1409ص)169

َّ
 .4همچنین مفسران شیعه و س ّتنی در تفستیر آیت  60ستور استراء « َو متا َج َعل َنتا ّ
الرؤ یتا ال ِتتی
َ
َ َّ
َ
َ َّ َ َّ
أَ
الش َتج َر َة ال َملع َونتة ِفتی القترآن :و متا رؤ یتایی را کته بته تتو ارائته دادیتم و
تاس و
لن
ل
ة
ن
ت
ف
ال
إ
ک
ینا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
درختی را که به لعن در قرآن یاد شده (درخت نژاد بنی امیه) قرار نتدادیم جتز بترا آزمتایش و
ّامتحتتان متتردم ».اخبتتار متعتتددی را از ده تتتن از صتتحابی پیتتامبر ( ،امتتام علتتی  ،امتتام
حسن

 ،ابن عباس ،ابن عمر ،سعید بن مستی  ،ابتوهریره ،عایشته ،یعلتی بتن مترة ،ستهل

در ختتواب بوزینتتههایی را
بتتن ستتعد الستتاعدی ،ستتعد بتتن بشتتار) نقتتل کردهانتتد کتته پیتتامبر
حاکمیتت بنی ّ
ّ
امیته در آینتده ،اظهتار
دیدند که از منبرشان باال میرفتند ،و بعد از بیداری ،از
ناراحتی و نگرانی کردند( .نک :ابن ابیحاتم ( ،7 )1419ص2336؛ طوسی (بیتتا) ،6
ص494؛ فخرالدین رازی ( ،20 )1420ص360؛ آلوسی ( ،8 )1415ص102؛ طباطبتایی
( ،13 )1417ص )137و سور قدر (نک :ثعلبتی ( ،10 )1422ص257؛ فخرالتدین رازی
( ،32 )1420ص231؛ سیوطی ( ،6 )1404ص)371

در ب تتاره خالف تتت بنی ّ
امی تته ،بعتتتد از
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متأس تتفانه ب تتا وج تتود اخطاره تتای فتتتراوان پی تتامبر
رحل تتت ایش تتان ،بنی ّ
امی تته ب تته ت تتدری ب تته مرا ک تتز حس تتاس حک تتومتی نف تتوذ ک تترده و زمین تته را

بن ابوسفیان در مقام او ابقاء شد و امارت تمتامی شتامات بته او ستدرده شتد .بتا وجتود این کته
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بازخواستتتی نشتتد( .جعفر یتتان ( ،2 )1374ص )77ایتتن اقتتدام و ستتدس تشتتکیل شتتورای

ب تترای حاکمی تتت سیاس تتی خ تتود ف تتراهم کردن تتد .در زم تتان خلیف تته اول ،یز ی تتد ب تتن ابوس تتفیان

فرمان تتده س تتداه روم ش تتد( .یعق تتوبی (بیت تتا)  ،2ص )1333و بع تتد از م تتر یز ی تتد ،معاو ی تتة
معاو ی تته ب تترای خ تتود ث تتروت انب تتوهی ان تتدوخت و عم تتر ،او را کس تترای ع تترب نامی تتد ،هرگ تتز از او
شتش نفتتره بتته دستتتور عمتتر ،بتترای تعیتتین خلیفته ستتوم ،نقتتش عمتتدهای در بتته قتتدرت رستتیدن
بنی ّ
امیه داشت .بتا متر عمتر و بته خالفتت رستیدن عثمتان ،کته ختود از امو یتان بتود ،در واقتع
حکومت امویان آغاز شد.

بدین گونه تنها ستی ستال بعتد از وفتات پیتامبر

 ،دشتمنان سرستخت استالم در چهتر

نفتتاق توانستتتند ،عهتتدهدار حکومتتت مستتلمین شتتوند و بتتا نتتام دیتتن در صتتدد نتتابودی استتالم
برآیند .مؤید این مطل  ،برخی از سخنان ابوستفیان ،معاو یته و یز یتد استت .بته طتور مثتال بتا
به خالفت رسیدن عثمان ،ابوستفیان خطتاب بته او گفتت :امتر (خالفتت) را امتر جتاهلی قترار
بده .همچنین گفت :خالفتت را در میتان ختود متوروثی کترده ،میتان فرزنتدان ختود بگردانیتد،
هیچ بهشت و جهنمی در کار نیست( .جعفریان ( ،2 )1374ص)143
در دوران خالفتت معاو یته ،وقتتی مغیترة بتن شتتعبه ،از او خواستت کته دستت از دشتمنی بتتا
بنیهاشم بردارد ،معاویه گفت :هیهات آن برادر تیمی (ابوبکر) به حکومت رسید و عدالت
کرد و چنین و چنان کرد ،همین که مرد ،از یادها رفت و تنها یادی از او مانده است کته کستی
بگو یتتد :ابتتوبکر؛ پتتس از او ،بتترادر بنیعتتدی (عمتتر) حکومتتت کتترد .او هتتم ده ستتال تتتالش کتترد و
همین که مرد ،از یادها رفتت و تنهتا یتادی از او مانتده استت کته کستی بگو یتد :عمتر؛ بعتد از او،
برادر ما عثمان که کسی در حس و نست بته رتبته او نمیرستید ،حکومتت کترد و چتون مترد،
نام او نیز مرد .اما این برادر هاشمی ،هر روز پن بار به نام او بانگ میزنند :اشهد َّان م ّ
حمتدا
رسول اهلل؛ با وجود این دیگر چه چیزی باقی میماند ای بیمادر به ختدا ستوگند ،وقتتی بته
یزید هم در مجلس سروری که به مناستبت پیتروزی بتر امتام حستین

در حضتتور استترای اهلبیتتت
دندان مبارک سیدالشهداء
را نسبت به پیامبر

ترتیت

داده بتود،

 ،اشتتراف و بزرگتتان ،در حتتالی کتته بتتا چوبدستتتیاش بتتر ل ت

و

میزد ،با سرودن ابیاتی ،کفر و بیایمانی و حقتد و کینته ختود

 ،آشکار ساخت( :هاشمیان ،با فرمانروایی ،بتاز کردنتد ،و گرنته ،نته

ندف 1نیستتم ،ا گتر انتقتام آنچته را خانتدان
خبر آمده و نه وحیی نازل شده است .من از ِخ ِ
ّ
محمد کردهاند ،از ایشان نگیرم( .نک :خوارزمی (بیتا)  ،2ص)60
در قیام عاشورا ،حضترت زینت

در پایتان خطبتهای طتوالنی در مجلتس یز یتد تلویحتا،

ندف لق لیلی دختر حلوان بن عمران بن ِالحاف بن قضاعه ،کنیز الیاس بن مضر بن نزار بتن عتدنان (از
ِ .1خ ِ
اجداد قریش) بتوده استت .فرزنتدان الیتاس ،زادة او و بتدو منستوبند و خنتدفی خوانتده میشتوند( .ابتن منظتور
( ،4 )1416ص)227

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

خاک رفتیم دیگر رفتهایم( .ابن ابیالحدید ( ،5 )1379ص)130
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َ
َ
اهلل ال تمحتتو
 ،میداننتد :ف َتو ِ

هتدف یز یتد (بنی ّ
امیته) را نتتابودی استالم و محتو ذکتر اهلبیتتت
ِذک َرنتتا ،و ال تمیتتت َوحینتتا (ابننمتتا ( )1318ص :)55ستتوگند بتته خداونتتد کتته یتتاد متتا را محتتو
نمی کنی و وحی ما را نابود نمی کنی.
بیتالمال 
غارت 

معاو ی تته ب تته منظ تتور اختص تتاص دادن ام تتوال بیتالم تتال ب تته خ تتود ،آن را م تتالاهلل خوان تتد،
اخت ت تتتالف طبقت ت تتاتی شت ت تتدیدی در جامعت ت تته نمت ت تتودار گشت ت تتت .همچنت ت تتین

بت ت تتدین ترتی ت ت ت

رفتاه گرایی شتتدید خلیفتته ستتوم و ستدس معاو یتته ،ستتب

شتتد کته متتردم نیتتز ،گرفتتتار رفتتاه گرایی

شده و نسبت به آرمانها و ارزشهای دین ،بیاعتنا شتوند( .نتک .جعفر یتان (،2 )1374
ص242-241و )248
اباعبداهلل

در مالقات با ابوهره در منزل ثعلبیه ،بنی ّ
امیه را غارتگر اموالشان میدانند:

َ
َ َ
َ
إنَّ َبینَّا َمی ََّّأخذواَّمایلَّف َص َبرتَّ؛َّ(اب اعث ( )1391ج5
َّ
بنی ّ
امیه ،داراییام را گرفتند ،بردبار کردم.

ایتتن ستتخن سیدالشتتهداء

خانتتدان پیتتامبر

 ،احتمتتاال اشتتاره استتت ،بتته متتاجرای فتتدک و محتتروم شتتدن

از خمتتس استتت کتته از بعتتد وفتتات پیتتامبر

عاملی ( )1429ص)27
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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سیدالشهداء

َّ )124

آغتتاز شتتد( .نتتک :موستتوی

در خطبهای در منزل بیضه ،بنی ّ
امیه را غارتگر بیتالمال مینامند:

َ َ َ
َ َ
َ
...وَّاس َهت َأثرواَّب َ
اللَّ،وَّ َح َبمهواَّ
هالی ِ َّ،وَّ َأحلهواَّ َح َ َّ
هیطان َ َّ
أالَّوَّ َّ
هرامَّ ِ
إنَّهالال ِ ََّّقدَّل ِزمواَّطاعه ََّّالش ِ
ِ
َ
َحللهَّ؛َّ(طبر (بیحا) ج 403 5اب اثیر ( )1407جَّ )280 3
بدانید که اینان ،به اطاعت شیطان در آمدهاند...و فیء 1را به ختویش اختصتاص
دادهاند و حرام خدا را حالل دانسته و حالل خدا را حرام شمردهاند.

اباعبداهلل

َ

روز عاشورا در خطبهای ،سداهیان بنی ّ
امیه را حرامخوار مینامند:
َ َ

َ

هنَّ َ
احن َزلهه َّ َع ِطیههاتَّکَّمَّ ِمه َ َّ َ
ههدَّ خ
ههرام؛َّ(خووورارزمی (بیحوووا)
احله َِّ
ههرامَّ،وَّم ِلئهه َّبطههونَّکَّمَّ ِمه َ َّ
ق ِ َّ
هنَّاحله ِ

 . 1فتتیء ،غنتتائم و امتتوالی استتت کتته از کفتتار بتتدون جنتتگ ،نصتتی مستتلمانان شتتده و متعلتتق بتته پیتتامبر
اهلبیت  ،یتیمان ،مساکین و در راهماندگان است( .طباطبایی ( ،19 )1417ص)204-203

،

ج2

َّ )6

عطایا حرام ،شما را سست کرده و شکمتان از حرام ،آ کنده شده است.

ترویجفساد 

ب تتا خالف تتت معاو ی تته ب تتر مس تتلمانان ،ظل تتم و فس تتاد سراستتر ممال تتک اس تتالمی را فراگرف تتت،
ّ
طمتاع و هتوسرانتتی
بتدین ستب کته تمتامی کتارگزاران اصتلی حکومتت معاو یته ،انستتانهتا
بودنتتد کت ته ب تته طم تتع رس تتیدن ،ب تته آمتتال ش تتیطانی و اغ تترا

مت ّ
تاد  ،تتتن بتته اطاعتتت او داده

بودنتتد .وجتتود ایتتن افتتراد فاستتد در رأس امتتور کتته تظتتاهر علنتتی بتته فستتق و فجتتور می کردنتتد،
س ت تتب

ع ت تتاد س ت تتاز منکت ت ترات در جامع ت تته ش ت تتده و ارزشه ت تتا معنت تتو جامعت تته را ب ت تته

خطتتر انتتداخت( .مکتتارم شتتیرازی (بیتتتا) ص )164-163همچنتتین معاو یتته ختتود ،آشتتکارا
اعمال حرامتی ماننتد پوشتیدن حر یتر ،استتعمال ظتروف طتال و نقتره ،جمتع آور غنتایم بترا
ختتود ،شتترب خمتتر و خر یتتدن آن ،حتتالل شتتمردن ر بتتا ،اختصتتاص دادن امتتوالی بتترای جعتتل
حتتدیث ،تتتروی ست و ناستتزاگویی بتته علتتی  ،اجتترا نکتردن حتتدود الهتتی و مقت ّتررات استتالم
درباره اطرافیان و کسانی کته متورد عالقتهاش بودنتد ،را انجتام متیداد( .نتک :مکتارم شتیرازی
(بیتا) ص)203-202

ایشان در طول قیام عاشورا در مواضع مختلف ماهیت آنها را افشا و خطرشان را برای استالم
 2بتتار ،حضتترت زینت

گوشتتزد کردنتتد ،چنان کتته سیدالشتتهداء  6بتتار ،امتتام ستتجاد
2بار و حضرت مسلم  1بار به افشای ماهیت بنی ّ
امیه پرداختنتد .در ذیتل نمونتههایی از ایتن
موارد ذکر میشود.

هنگامی که در کوفه مسلم بن عقیل ،بعد از مبارزه یکتنته و نمتایش رشتادتهای فتراوان

در مقابل سداه ابنزیاد ،اسیر شد و او را نزد ابنزیاد بردند و ابنزیاد او را متهم به فتنهانگیزی
امیته) را ّ
کرد ،حضرت مستلم در پاستخ بته او ،ضتمن رد ایتن اتهتام ،آنهتا (بنی ّ
مروجتان فستاد،
غاصبان خالفت و پیرو اعمال کسری و قیصر نامید( .نک :ابن اعتثم ( ،5 )1391ص103؛
ابن طاووس (بیتا) ص)57

این که حضرت مسلم میفرماید :شما پیترو اعمتال کستری و قیصتر هستتید ،بتدین ستب

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

با توجه به ماهیتت بنی ّ
امیته و اقتدامات منافقانته آنهتا بتود کته امتام حستین

و اهلبیتت
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است که معاویه مانند شاهان ،برای خود قصری ساخته بود و در هیبتت آنهتا ظتاهر میشتد،
بتته طتتوری کتته عمتتر او را کستترای عتترب نامیتتد( ،ابتتن اثیتتر (بیتتتا)  ،4ص )386همچنتتین او
همانند شاهان ،فرزندش یزید را به عنوان خلیفه بعد از ختود منصتوب کترد .و این کته آنهتا را
بستتیاری از اعمتتال معاو یتته و یز یتتد و کتتارگزاران آنهتتا

تتتروی کننتتده فستتاد میدانتتد ،بتته ستتب
است .مانند:

 .1معاویه اعالم کرد :هتر کتس از فضتایل امتام علتی

و خانتدانش ستخن بگو یتد ،جتان و

مالش در امان نخواهد بود( .ابن حنبل (بیتا)  ،4ص)127
 .2او با منسوب کردن زیاد بن ابیه به ابوسفیان ،حکم اسالم را علنا نق

کرد( 1.ابن اثیر

( ،3 )1407ص)301
 .3یزید ،شرابخوار ،زناکار و تارک الصالة بود ،و در مأل عام فسق و فجور می کرد( .یعقوبی
(بیتا)  ،2ص)220

حضتترت مستتلم در ادامتته ایتتن احتجتتا  ،آنهتتا (بنی ّ
امیتته) را بتته ختترو ب تر امتتام هتتدایت،

تفرقهانگیزی میان مسلمانان و غص
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خالفت محکوم می کند:

َ َ َ َ
ََ
َ
َ
هامَّهههدىَّ،وَّ َش ه َ ََّّ َع َصههاَّاْلسههل خَ
هذَّهههذاَّاْلمه ََّهبَّ
میَّ،وَّأخه َّ
جَّ َعههیلَّإمه َِّ
ِْ َّ...ل َّنک همَّأه لََّّ َمههنَّخه َهَ َ َّ
ِ
َ َ
َ
دوان؛َّ(اب اعث ( )1391جَّ )103 5
لمَّ َ َّوَّالع ِ َّ
نان َ َّعَّأهلهََّّ ِبالظ ِ َّ
غصباَّ،وَّ
چتترا ک ته شتتما ّاولتتین کستتانی هستتتید ک ته بتتر امتتام هتتدایت ،ختترو کردیتتد و وحتتدت
مستلمانان را در هتم شکستتید و حکومتت را غصت
عدوان ،به نزاع پرداختید.

کردیتد و بتا اهتل آن ،بتا ستتتم و

مس تتلم ب تتا ای تتن س تتخن ک تته ،اول تتین ف تتردی ک تته ب تتر ام تتام ب تتر ح تتق خ تترو ک تترد ش تتما بودی تتد،
بت تته دو نکتت تته اشت تتاره می کنت تتد :یکت تتی این کت تته خت تترو ب ت تر امت تتام هت تتدایت ،جت تترم و نامشت تتروع
اس تتت نتتته خ تترو بتتتر ه تتر امتتتامی ،چ تترا کتتته امو یتتتان ب تتا تتتتروی ای تتن عقیتتتده ک تته هتتتیچ کتتتس
ح تتق اعت تترا

ب تتر ام تتام را ن تتدارد حت تتی ا گ تتر آن ام تتام فاس تتد باش تتد ،ام تتام حس تتین

را ک تته

فرمودند :الولد للفراش و للعاهر بالحجر :فرزند متعلق به بستر استت و مترد زنا کتار را ستنگ
 .1چرا که پیامبر
پاداش( .ابن اثیر ( ،3 )1407ص)301

علیت تته یز یت تتد قیت تتام کت تترده بودنت تتد ،بت تته عنت تتوان فت تتردی کت تته از دیت تتن خت تتار شت تتده ،بت تته مت تتردم
معرفی می کردند.

1

دیگتتر این کتته ا گتتر کستتی حتتق ختترو بتتر امتتام را نتتدارد و قیتتام کننتتده بتتر امتتام ،از دیتتن ختتار
میشود ،معاویه اولین فردی است که بر امام خرو کرده ،پس او از دیتن ختار شتده استت.
معاویه با تمستک بته ختون عثمتان علیته امتام علتی

قیتام کترد و بتا بته راه انتداختن جنتگ

کشتتته شتتدن بستتیاری از مستتلمانان شتتد ،بتتا فری کتتاری در

صتتفین ،عتتالوه بتتر این کتته ستتب
ّ
حکمیتتت ،ستتب تفرقتته بتتین مستتلمین و بتته وجتتود آمتتدن ختتوار نیتتز شتتد( .نتتک.
متتاجرای
جعفریان ( ،2 )1374ص)307-277
با ایراد خطبهای طوالنی در مجلتس جشتن یز یتد ،در حتالی کته یز یتد و

حضرت زین

اطرافیانش به دلیل پیروزی ظاهری سرمست سرور و غرور هستند ،آنهتا را از او غترور بته ز یتر
کشیدند .ایشان در ابتدای این خطبه ،با قرائت آیه 10سوره روم ،کفر یزید را اعتالم می کننتد،
سدس با خطاب قرار دادن یزید با تعبیر «یابن الطلقاء» 2،ضمن این کته دشتمنی بنی ّ
امیته بتا
را مت تتذکر میش تتوند ،ب تتا ی تتادآوری جر ی تتان بخش تتش پی تتامبر

در ف تتت مک تته از

 ،بیعتدالتی و قدرنشناستی

یزید را بیان می کنند ،این تعبیر را پدر بزرگوارشان ،امام علی

 ،نیز سالها قبل در نامته بته

معاویه به کار بردند:

َ
ََ َ َ
ََ
هیَّ َ َّ،وَّ َتبت َ َّ َ
ینَّاال َول خَ
التمیی ََّهزَّ َب خَ َّ َ
هاِتمَّ َ َّ،وَّ
هاج ِر َ َّ
َ َّوَّ َماَّ ِللطلقا ِ ََّّ َ َّوَّأب ََّنا ِ ََّّالطلقا ِ َّ َّ،وَّ
یهبَّد َر َج ِِ
هیَّاْله ِ
َ َ َ ََ
اِتمَّ؛َّ(شریف رضی (َّ )844 )1389
تع ِر ی ََّّطبق ِ ِ
آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان را چه رسد که میان مهاجران نخستین فرق نهند
و درجات و طبقات ایشان را تعیین کنند ،یا ترتی

دهند.

 .1یکتتی از رای تتترین اصتتطالحات سیاستتی ای کتته توستتط خلفتتاء دوم و ستتوم و بتته خصتتوص امو یتتان بتترای دوام
پایه های خالفت گذارده شد ،مفهوم اطاعت از امام هر چند فاسد باشد ،بود( .نک .جعفریان (،2 )1374
ص173-163و )490
 .2به کسانی از اهل مکه گفته می شود که پس از فت این شهر ،مسلمان شتدند و ستدس پیتامبر آنهتا را آزاد
کرد .اینها عموما مستحق مجازات بودند ،اما پیامبر  ،آزادشان کردند و آنان را به بردگی نگرفتند( .بیهقی،
(بیتا)  ،9ص)118

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

پی تتامبر
بنی ّ
امیه و مقایسه آن با رفتار اکنون یزید با اهلبیت پیتامبر
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در ادامه ایشان با یادآوری جنگ احد و جو یتده شتدن جگتر حضترت حمتزه توستط هنتد،
مادربزر یزید ،بغ و کینه بنی ّ
امیته را نستبت بته اهلبیتت بیتان می کننتد .ستدس در
قال

دعا ،یزید را ظالم و قاتل اهلبیت

معرفی می کنند و در پایان هم ضتمن معرفتی او

به عنوان حزب شیطان ،ظلم و ستم او را بیان می کنند:
«ستتدس فرجتتام بتتدکاران ،ایتتن شتتد ک ته آیتتات ختتدا را انک تار کردنتتد و آنهتتا را مستتخره
ّ
متتیکردنتتد( ».روم ...)10:ا فرزنتتد آزادشتتدگان (مک ته) آیتتا ایتتن ،عتتدالت استتت ک ته
کنی تتزان و زنان تتت را در پ تترده م تتیدار و دخت تتران پی تتامبر خ تتدا

را ب تته اس تتارت

میکشی و پردهشان را میدر و سیمایشان را آشکار میکنی ...و چگونه مواظبت

کستی امیتد بتترده شتود کته دهتتانش جگتر پا کتان را (در جنتتگ احتد ،گتاز زد و) بیتترون
انداخت و گوشتش از خون شهیدان ،روییده است ! ...خدایا! ّ
حق ما را بستان و
از آن که بر ما ستم کرد ،انتقام بگیر و خشمت را بر کسی که خونها ما را ریخت و

حامیتتان متتا را کشتتت ،فتترود آر...شتتگفت و بتتس شتتگفت ک ته نجی زادگتتان حتتزب
خدا ،به دست آزادشدگان حزب شیطان ،کشته میشوند! از این دستتها ،ختون
ما میچکد و دهانشان از (دیدن) گوشت ما آب افتاده است( .قرشوی ( )1429ج3
)388-378

ایجادجورعبووحشت 
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یک تتی از اق تتدامات معاو ی تته ،قت تتل و آزار مخالف تتان ب تته خص تتوص ش تتیعیان و ِاعم تتال فش تتار

اقتصادی بر آنها بود ،او به کارگزارانش دستتور قطتع کتردن مقترری ستالیانه شتیعیان و کشتتار و
شکنجه آنها را داد .به طور مثال او حجر بن عدی و یارانش را به دلیل امتنتاع از ست ّ و لعتن
امتتام علتتی

کشتتت (ابتتن اثیتتر ( ،3 )1407ص )335و ز یتتاد بتتن ابیتته را بتته عنتتوان حتتاکم

کوفه ،مأمور سرکوبی شیعیان کرد ،زیاد دائما در پی شیعیان بود و هر کجا آنها را مییافت بته
قتل میرستاند ،دستتهتا و پاهایشتان را قطتع می کترد و چشمهایشتان را از حدقته درمتیآورد.
(جعفریان ( ،2 )1374ص)416
مس ت تتلم در احتج ت تتا ب ت تتا ابنز ی ت تتاد ،ب ت تته جنایته ت تتای پ ت تتدرش اش ت تتاره می کن ت تتد :کس ت تتی
ک ته آدم متتیکشتتد و بتتا ایتتن حتتال ،بتته لهتتو و لع ت  ،مشتتغول استتت ،گو یتتا چیتتز نشتتده استتت.

(ابت ت تتن اعت ت تتثم ( ،5 )1391ص )98و در ادامت ت تته ابنز یت ت تتاد را جنایتکت ت تتار مینامت ت تتد :همانت ت تتا
تتتو کشتتتنهای نتتاگوار و زشتتتی مثلتته کتتردن و رفتارهتتای خبیتتث را رهتتا نمی کنتتی( .ابتتن اعتتثم،
 ،5ص)100
اباعبداهلل

در احتجا با ولید بن عتبه ،یزید را آدمکش مینامد :یز یتد مترد فاستق و

آدمکش است( .ابن اعثم ( ،5 )1391ص)13
ترویججبرگرایی 

یکی از روشهایی کته همتواره توستط طتاغوت و طاغوتیتان بترای رستیدن بته اهتداف پلیتد
به کار گرفته شده عوامفریبی با تروی عقاید باطل استت .یکتی از عقایتد بتاطلی کته بنی ّ
امیته
بهشتتدت روا داد عقیتتده بتته جبتتر بتتود کتته ریشتته در عصتتر جتتاهلی دارد .در باورهتتای اعتتراب
جتتاهلی ،اعتقتتاد قتتوی وجتتود داشتتت ،مبنتتی بتتر این کتته چگتتونگی زنتتدگی انستتان از پتتیش بتته
واسطه دهر که واقعیتی طبیعی استت و متورد ستتایش و پرستتش واقتع نمیشتود ،مقتدر شتده
است( .دادبه ( ،7 )1392ص)523
معاویه اولین فردی است که با تکیه بر چنین پیشینهای ،به قصد دفتاع از سیاستتهای
بیدادگرانه خود و از میدان به درکردن مخالفان به تروی ایتن عقیتده پرداختت( .عبتدالجبار
ک تته در جم تتع کوفی تتان خوان تتد ،ب تتا اس تتتدالل ب تته تفک تتر جبرگرای تتی ،حک تتومتش ب تتر مس تتلمانان
را خواس تتت خ تتدا دانس تتت( .مفی تتد (بیت تتا)  ،2ص )12همچنتتین زم تتانی کتته ب تتا تطمی تتع و
تهدید ،درصدد گرفتن بیعت برای خالفت یزید بتود و عایشته بته او اعتترا

کترد ،در پاستخ،

خالف تتت یز ی تتد را خواس تتت و قض تتای خداون تتد دانس تتت( .اب تتن قتیب تته دین تتوری (بیت تتا) ،1
ص )158بدین گونت تته امو یت تتان بت تتا است تتتدالل بت تته عقیت تتد جبت تتر ،حکومت تتت خت تتود بت تتر مت تتردم و
س ت تترکوب وحش ت تتیانه مخالف ت تتان را خواس ت تتت خداون ت تتد متع ت تتال معرف ت تتی ک ت تترده و ب ت تته م ت تتردم
القتاء می کردنتتد کتته حتتق اعتترا

بتتر آنهتتا را ندارنتتد .آنهتتا در واقعته عاشتتورا نیتتز ستتعی داشتتتند

بتا توستتل بته ایتتن عقیتده ،شتتهادت امتام حستتین
کتته اهلبیتتت

را توجیته و ختتود را تبرئته کننتتد .هنگتتامی

را وارد مجلتتس ابتتن ز یتتاد کردنتتد ،ابتتنز یتتاد کتته بتتا توستتل بتته عقیتتده جبتتر،
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ستعی در تبرئتته کتتردن ختتود و بنی ّ
امیتته داشتتت ،خطتاب بتته حضتترت زینت
خداون تتد ،کش تتته ش تتدن و شکس تتت اهلبی تتت
خواست خداوند دانست .حضرت زین

 ،بعتتد از حمتتد

در جن تتگ را ب تته معن تتای رس تتوایی آنه تتا و

برای رد ستخن او ،ابتتدا ایتن حقیقتت را بیتان

می کنند که معیار رسوایی ،شکستت در میتدان جنتگ نیستت ،بلکته پستتی و رستوایی از آن
مردم فاجر و فاسق است که غیر از متا هستتند و متا اهتل ّ
کرامتت و طهتارت هستتیم .ستدس بتا
منستتوب کتتردن ابتتن ز یتتاد بتته متتادرش مرجانتته ،فستتق و فجتتور او را یتتادآوری و ابنز یتتاد را رستتوا
ساخت( .نک :مفید( ،بیتا)  ،2ص)120
در ادام این احتجا  ،ابنزیاد دوباره ،کشته شدن اهلبیتت
می کنتد .حضتترت زینت

را بته خداونتد منستوب

در پاستتخ بتته او ،بتا اقتبتتاس از آیتته  154ستوره آلعمتتران ،تلویحتتا

میفرماینتتد :شتتهادت بتترای آنهتتا مقتتدر شتتده بتتود ،امتتا ایتتن تقتتدیر جبتتر نیستتت و بتتا انتختتاب و
اختیار منافاتی ندارد و آنهتا ختود بتا حستن اختیارشتان شتهادت را برگزیدنتد( .جتوادی آملتی
( ،16 )1390ص )77و بتا معرفتی ابتن ز یتاد بته عنتوان قاتتل امتام حستین

 ،ستخنش را رد

می کنند( .نک :خوارزمی (بیتا)  ،2ص)42
در هم تتین مجل تتس ،وقت تتی ک تته اب تتن ز ی تتاد ب تتا دی تتدن ام تتام ستتجاد

 ،در بتتاره استتم ایشتتان

پرستتید و پاستتخ شتتنید کتته ایشتتان علتتی بتتن حستتین هستتتند .او بتتا طتتر ایتتن ستتؤال کتته مگتتر
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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علتتی بتتن حستتین را خداونتتد نکشتتت ،بتتا توستتل بتته عقیتتده جبتتر ،ستتعی دارد کتته اعمتتال پلیتتد
ختتود را بتته ختتدا نستتبت دهتتد .در ایتتن زمتتان امتتام ستتجاد

بتتا ایتتن پاستتخ کتته بتترادرم را متتردم

کشتتتند و ستتدس بتتا قرائتتت آیتتات  42زمتتر و 145آلعمتتران ،ستتخن او را رد می کننتتد( .نتتک:
طبری (بیتا)  ،5ص)457

 .3نتیجهگیری
سیدالشتتتهداء

و اهلبیتتتت ایشتتتان در طت تول قیتتتام حماسهستتتاز عاشتتتورا ،بتتتا ستتتخنان

بصیرتزای خود ،جامعه اسالمی را از خواب غفلت بیتدار کترده و متانع نتابودی استالم نتاب
ّ
محمتتدی شتتدند .آن حضتترات در خطبتتهها و احتجاجتتات متعددشتتان ،بتتا توجتته بتته علتتل
ّ
اصلی انحراف ّامت اسالم که ترک اطاعت اهلبیت و اطاعت و پیتروی از حکتام ظتالم

و عواق

ّ
پیروی از حکام ظالم که مصداق بارز آنهتا

است ،با تأ کید بر جایگاه اهلبیت
در آن زمان ،بنی ّ
امیه بود ،مسلمانان را متوجه این دو امر مهم کردنتد .ایشتان در سخنانشتان،
 25مرتبتته جایگتتاه اهلبیتتت  11 ،بتتار جایگتتاه و ماهیتتت بنی ّ
امیتته را در مواضتتع مختلتتف
بیان کردند.
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منابع
 آلوستی ،ستید محمتود (1415ق) رو المعتانی فتی تفستیرالقرآن العظتیم ،بیتروت :دارالکتتالعلمیه.
 ابن ابیالحدیتد ،عبتد الحمیتد بتن هبتة اهلل (1959م) شتر نهت البالغته ،تحقیتق :محمتدابوالفضل ابراهیم ،دار احیاء الکت

العربیة عیسی البابی الحلبی و شرکاه.

 -ابن ابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةاهلل (1379ش) جلوه تاریخ در شتر نهت البالغته ابتن

ابیالحدید ،ترجمه :مهدوی دامغانی ،محمود ،چ دوم ،تهران :نشر نی.
 ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن بن محمد (1419ق) تفسیر القترآن العظتیم ،عربستتان ستعودی:مکتبة نزار مصطفی الباز.
 ابن اثیر ،علی بن محمد (1407ق) الکامل فی التاریخ ،تحقیتق :قاضتی ،عبتداهلل ،بیتروت:دار الکتاب العلمیة.
 ابن اثیر ،علی بن محمد (بیتا) اسدالغابه ،بیروت :دارالکتاب العربی. -ابن اعثم ،احمد (1391ق) الفتو  ،حیدرآباد :دائرة المعارف العثمانیة.
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 ابن حنبل ،احمد (بیتا) المسند ،بیروت :دار صادر. ابن سعدّ ،محمد بن سعد (بیتا) الطبقات الکبری ،بیروت :دار صادر.
 ابن طاووس ،علی بن موسی (بیتا) اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران :انتشارات جهان. ابتن قتیبته دینتوری ،ابتو محمتتد بتن عبتداهلل (بیتتا) االمامتتة و السیاستة ،تحقیتق :زینتی ،طتتهمحمد ،مؤسسة الحلبی و شرکاء.
 ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1416ق) لسان العترب ،تحقیتق :عبتدالوهاب ،امتین محمتد،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 ابن نما ،جعفر بن ّمحمد (1318ق) مثیر األحزان ،تهران :دارالخالفة.
 امینتتی ،عبدالحستتین احمتتد (1397ق) الغتتدیر فتتی الکتتتاب و الستتنة و االدب ،چ چهتتارم،بیروت :دارالکت

العربی.

 -بختتاری ،إستتماعیل بتتن إبتتراهیم (1401ق) صتتحی البختتاری ،دارالفکتتر للطباعتتة و النشتتر و

التوزیع.
 بالذری ،احمد بتن یحیتی (1959م) انستاب االشتراف ،تحقیتق :حمیتداهلل ،محمتد ،مصتر:دارالمعارف.
 بیهقی ،احمد (بیتا) السنن الکبر  ،دار الفکر. ثعلبتتی ،احمتتد (1422ق) الکشتتف و البیتتان عتتن تفستتیر القتترآن ،بیتتروت :دار احیتتاء التتتراثالعربی.
 جعفر یت تتان ،رست تتول (1374ش) تت تتاریخ سیاست تتی است تتالم ،تهتتتران :وزارت فرهنتتتگ و ارشت تتاداسالمی.
 جوادی آملی ،عبداهلل (1390ش) تسنیم ،قم :مرکز نشر اسراء ،چ دوم. حاکم نیشابوری ،محمد (بیتا) المستدرک علی الصحیحین ،تحقیق :مرعشلی ،یوستفعبدالرحمن ،بیجا.
 حسکانی ،عبیداهلل بتن احمتد (1411ق) شتواهد التنز یتل لقواعتد التقضتیل ،تهتران :ستازمانچاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.
 خوارزمی ،موفق بن احمتد (بیتتا) مقتتل الحستین ،تحقیتق :ستماوی ،محمتد ،قتم :مکتبتة دادبتته ،اصتتغر (1392ش) «جبتتر و اختیتتار» ،در دائتترة المعتتارف بتتزر استتالمی ،تهتتران :مرکتتزپژوهشهای اسالمی و ایرانی.
 -ذهبی ،شمس الدین (بیتا) تذکرة الحفاظ ،بیروت :دارالکت

العلمیة.

 رازی ،فخرالتتدین محمتتد بتتن عمتتر (1420ق) مفتتاتی الغی ت  ،بیتتروت :دار احیتتاء التتتراثالعربی.
 سید بن قط  ،ابراهیم (1412ق) فی ظالل القرآن ،بیروت :دارالشروق. سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن (1404ق) الدر المنثور فتی تفستیر المتأثور ،قتم :کتابخانتهآیت اهلل مرعشی نجفی.
 شریف رضی ،محمد بن حسین (1389ش) نه البالغه ،مترجم :جعفتری ،محمتدتقی،چ نهم ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

المفید.

103

 -صتتافی گلدایگتتانی ،لطتتفاهلل (1421ق) پرتتتویی از عظمتتت امتتام حستتین

انتشارات حضرت معصومه

 ،قتتم :مؤسستته

.

 طباطبایی ،محمدحسین (1417ق) المیزان فتی تفستیرالقرآن ،قتم :دفترانتشتارات استالمیجامع مدرسین حوزه علمیه قم.
 طبرانت تتی ،س ت تتلیمان بت تتن احم ت تتد (بیت ت تتا) المعجت تتم الکبی ت تتر ،تحقیت تتق :ست تتلفی ،حمت تتدیعبدالمجید ،دار إحیاء التراث العربی.
 طبرستتی ،فضتتل بتتن حستتن (1372ش) مجمتتع البیتتان فتتی تفستتیر القتترآن ،تهتتران :انتشتتاراتناصر خسرو.
 طبری ،محمد بن جریر (1412ق) جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفة. طب تتری ،محم تتد ب تتن جر ی تتر (بیت تتا) الت تتاریخ (ت تتاریخ االم تتم و المل تتوک) ،تحقی تتق :محم تتدابوالفضل ابراهیم ،مصر :دار المعارف.
 طوستتی ،محمتتد بتتن حستتن (بیتتتا) التبیتتان فتتی تفستتیرالقرآن ،بیتتروت :دار احیتتاء التتتراثالعربی.
 عبدالجبار ،ابوالحسن (بیتا) المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،تحقیق :طویل ،توفیتق/زاید ،سعید ،مصر :وزارة الثقافة و االرشاد القومی.
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

 -قرائتتی ،محستن (1386ش) تفستیر نتور ،چتاپ هفتتم ،تهتران :مرکتز فرهنگتی درسهتایی از

 -قمی ،علیبن ابراهیم (1367ش) تفسیر قمی ،قم :دارالکتاب.
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 کلینتتی ،محمتتد بتتن یعقتتوب (1363ش) الکتتافی ،تحقیتتق :غفتتاری ،علتتی اکبتتر ،چ پتتنجم،ّ
االسالمیه.
تهران :دار الکت

قرآن.
 -قرشتی ،بتاقر شتتریف (1429ق) حیتاة االمتتام الحستین بتتن علتی

 ،تحقیتتق :قرشتی ،مهتتدی

باقر ،کربال :العتبة الحسینیة المقدسة.

 -گروهی از تاریخ پژوهتان (1393ش) مقتتل جتامع سیدالشتهداء

 ،چ نهتم ،قتم :انتشتارات

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 -متقی هنتدی ،عالءالتدین علتی بتن حستام (1409ق) کنزالعمتال ،تحقیتق :بکتری حیتانی،

تصحی  :صفوة السقا ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
 محمتتدی ری شتتهری ،محمتتد (1379ش) اهلبیتتت در قتترآن و حتتدیث ،ترجمتته :شتتیخی،حمیدرضا /آژیر ،حمیدرضا ،قم :دارالحدیث.
 -مسعودی ،علی بن حستین (بیتتا) مترو التذه

و معتادن الجتوهر ،تحقیتق :عبدالحمیتد،

محمد محیی الدین ،بیروت :المکتبة االسالمیة.
 مسلم نیشابوری ،مسلم بن حجا (بیتا) صحی مسلم ،بیروت :دار الفکر. مشتتهدی ،محمتتد بتتن جعفتتر (1419ق) المتتزار ،تحقیتتق :قیتتومی اصتتفهانی ،جتتواد ،قتتم :نشتترالقیوم.
 مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (بیتا) اإلرشاد فی معرفة حجت اهلل علتی العبتاد ،تهتران:انتشارات علمیة اإلسالمیة.
 مقر یتتزی ،احمتتد بتتن علتتی (1401ق) النتتزاع و التخاصتتم بتتین بنیامیتتة و بنیهاشتتم ،بیتتروت:مؤسسه اهلالبیت.
 مکارم شیراز  ،ناصر (بیتا) عاشورا ریشهها انگیزهها ،رویدادها پیامدها ،قم :مدرسه االمامعلی بنابی الطال .
 -هاشمی خوئی ،حبی

اهلل (بیتا) منها البراعة فی شر نه البالغة ،تحقیتق :میتانجی،

إبراهیم ،تهران :بنیاد فرهنگ امام المهدی

 ،چ چهارم.

 هیثمی ،علی (1408ق) مجمع الزوائد ،بیروت :دار الکت -یعقوبی ،احمد (بیتا) التاریخ ،بیروت :دار صادر.

العلمیة.

علل انحراف ّامت اسالمی در مستندات قیام عاشورا

 -موسوی عاملی ،شرف الدین (1429ق) النص و االجتهاد ،دارالقاری.
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