ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت
(با تکیه بر آثار بخاری ،طبری و ذهبی)
دکتر سید احمدعقیلی
ثریا ریگی

چکیده

حادثه کرب از وقای مه و به یادما، ،ی حاریخ اس م است کوه مماصو و
مفواهی واال و پرارزشووی را در بوردارد .بووا حرجوه بووه ّ
اهمیوت واقعووه عاشووررا
ّ
سونت مویباشون  -بوه حرجوه و حامو ایو
اکثر مررخا اس می -کوه اهو
واقعووه ب و ر پرداختها ،و  .از جملووه مررخووا ب و ر اه و سو ّونت میحوورا
بخووار

طبوور

ذهبووی و غیوور را ،ووام بوورد کووه ممالووه حاضوور بووه بررسووی

،گرش ای سه حواریخ ،گوار اسو می دربوار ،هضوت عاشوررا مویپوردازد .از

دیو گا ایو منواب قیوام امووام حسوی

،هضوت فرز،و رسوورلخ ا

است که برا خ ا قیام کورد .اسواس آ آزاد

عو الت و شورافت اسوت

او میخراست حا مردم از ظل و جرر حاکموا زموا رهوایی یابنو و بورا

حبمووق ای و آرمووا واال و الهووی بووا عشووق و ایمووا و بووا کمووال شووعاعت و

شهامت ق م برداشت و در ،هایت با شوهاد ،وجورد بوا ارزش خوری

همگا درس آزادگی و ع  ،آمرخت .آ،چه در ای پژوه

قوورار موویگیوورد ارائووه پاسووخی مسووت ل بووه ایو پرس و
دی گا مناب حاریخی اه ّ
سنت با حأ کی بر سه کتاب (بخار

بوه

مررد بررسی

اساسووی اسووت کووه

ذهبی) در مررد قیام عاشررا چگر،ه اسوت رهیافوت ایو پوژوه
 . 1استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .2کارشناسی ارشد تاریخ اسالم (.)Email:s.rigi91@yahoo.com

طبور

کوه بوا

1
2

رویکرد حرصیفی -حبلیلی حاص ش ،شا مویده کوه دیو گا مشوتر

ای و منوواب ،سووبت بووه ،هضووت امووام حسووی

حوور م بووا اراد ،خاصووی

داد ا ،و شهاد ،مظلرما،ه آ حضر ،و یوارا،

را در کورب بوا برگو ار

از جمله حضور ،حسوی

،سبت به خا ،ا رسرلخ ا
ّ
بووه طوورر کووه ب رگووا اه و سوونت در منوواب بووه ایشووا لم و سی الشووه ا
مراس طبق اعتمادا ،خردشا از جمله ،ماز خرا،و
روز عاشررا گرامی میدار. ،

کلیدواژهها :قیام عاشررا امام حسی


بخار

مویباشو .

و روز گورفت در

طبر

ذهبی.

مقدمه
اساسا یکی از اهداف بزر امام حسین مبتارزه بتا جهتل و نتادانی و تتالش بترای آزادی
ّ
و آزادگتتی بتتود و بتتر ایتتن امرتأ کیتتد داشتتت کتته هرگتتز تتتن بتته ذلتتت در مقابتتل زورگو یتتان نخواهتتد
داد ،ای تتن ام تتر باع تتث ش تتد ت تتا ب تته جن تتگ ن تتابرابر ت تتن بده تتد ک تته در آن تعتتداد ز ی تتادی از ی تتاران
باوفتتایش بتته شتتهادت رستتیدند و در تتتاریخ بتته نتتام حادثتته کتتربال ثبتتت شتتد ،حادثتتهای کتته در
یت تتاد و خ ت تتاطره مس ت تتلمانان ثب ت تتت ش ت تتده و فرام ت تتوش نخواهت تتد شت تتد و هرست تتاله بت تتا برگت تتزاری
مراس ت تتم ع ت تتزاداری ب ت تتا روش خ ت تتاص در می ت تتان آن ت تتان ش ت تتهادت مظلومانت تته خانت تتدان رس ت تتول
خ تتدا
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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گرام تتی داش تتته میش تتود ،در واق تتع قی تتام عاش تتورا از وق تتایع ب تتزر و سرنوش تتتس تتاز

استتت بتته طتتوری کتته رهبتتر قیتتام امتتام حستتین را بتته الگتتو ونمونتته بتترای ستتایر رهبتتران جهتتان
اسالم در مبارزه با ظلم و جور زمانه تبدیل کرد .تمامی ادیان و مسلمانان از جمله اهل ّ
سنت
ارادت خاص تتی نس تتبت ب تته ام تتام حس تتین

دارن تتد و ای تتام مح تترم و ش تتهادت آن حض تترت و

یتتاران باوفتتایش را گرامتتی میدارنتتد ،اهتتل ست ّتنت بتتا نمتتاز خوانتتدن و تتتالوت قتترآن در ده روز ایتتام

محت تترم و همچنت تتین روزه گت تترفتن در روز تاست تتوعا و عاشت تتورا ارادت و عشت تتق خت تتود را بت تته امت تتام
حسین

نشان میدهند.

آنچ تته مق تترر اس تتت در مطالع تته حاض تتر م تتورد بررس تتی ق تترار گی تترد ،دی تتدگاه من تتابع ت تتاریخی
اهتتل ست ّتنت از جملتته بختتاری ،طبتتری و ذهبتتی در متتورد قیتتام عاشتتورا استتت .بتتر ایتتن استتاس
مقال ت حاضتتر بتته دنبتتال پاستتخی در ختتور بتته ایتتن ستتوال استتت کتته منتتابع تتتاریخی فتتوق کتته

همتته از بزرگتتان اهتتل ست ّتنت متتیباشتتند چتته عقیتتده و دیتتدگاهی در بتتاره حادثتته کتتربال در آثتتار
خویش ابراز داشتهاند
فتتر

اصتتلی مقالتته آن استتت کتته منتتابع تتتاریخی فتتوق چنتتین معتقدنتتد کتته قیتتام عاشتتورا

انقالبی بتزر در تتاریخ استالم استت کته در آن خانتدان پیتامبر

بته شتهادت رستیدند .بته

طوری که هرگز در میان مسلمین فراموش نشده بلکه هرساله با فرارستیدن ایتام محترم گرامتی
داشته میشود ،اهل ّ
سنت هم ارادت خاصی نستبت بته امتام حستین دارنتد و بتا آداب و
رسوم خاص با خاندان رسول خدا

ابراز همدردی می کنند.

درباره پیشینه تحقیق نظر به اهمیت موضوع قیام عاشورا ،در دهههای اخیر ،تحقیقات
دامنهداری توسط بزرگان اهل ّ
سنت با استناد به منابع دست اول از جمله طبری ،بخاری،
ذهبی و غیره صورت گرفتته کته بته واقعته عاشتورا بته صتورت کلتی و یتا متوردی توجته کردهانتد.
از جملتته تحقیقتتات جدیتتد کتته در ایتتن زمینتته بتته نگتتارش در آمتتده :ستتیرت امتتام حستتین
نوشتتته استتماعیل ار بتتاب؛ شهس تتوار کتتربال نوشتتته موالن تتا عبتتدالرحمن ستتربازی؛ شتتهیدکربال
نوشتتته مفتتتی عبتتدالرحمن چابهتتاری کتته در ایتتن پتتژوهش از آنهتتا استتتفاده شتتده بتتا ایتتن حتتال
آنچه در پژوهش حاضتر بته آن پرداختته خواهتد شتد ،ضتمن تکمیتل مطالعتات پیشتین ارائته
تصویری دقیقتر از قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل ّ
سنت با تأ کیتد بتر آثتار بختاری،

رسوم روز عاشورا است.

معرفی منابع مورد تحقیق
کتاا صایی بخاار  ،نوشتتته امتام ابوعبتداهلل محمتدبن استتماعیل بتن ابتراهیم بتن مغیتترة
ب تتن بردز ب تته بخ تتاری اس تتت ،وی درس تتیزده ش تتوال 194ه در ش تتهر بخ تتارا در خ تتانواده مت تتدین
دی تتده ب تته جه تتان گش تتود ،تحص تتیالت خ تتود را از مکاتت ت س ت ّتنتی ش تتهر بخ تتارا آغ تتاز ک تترد و در
آغتتاز حفتتظ حتتدیث بتته وی الهتتام گردیتتد ،ستتدس بتته حلقتته درس علمتتا شتتهر بختتارا ماننتتد
عالمتتته داخلت تتی روی آورد ،تألیفت تات ز ی ت تادی از ختتتود بت تته جتتتای گذاشتتتت ازجملتتته :کتتتتاب
قضتتایا الصتتحابه و التتتابعین و اقتتاویلهم ،التتتاریخ الکبیتتر ،االدب المفتترد ،استتامی الصتتحابه،

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

طبتتری و ذهبتتی و بیتتان نمتتودن قستتمتی از اعتقتتادات اهتتل ست ّتنت در بتتاره ایتتن واقعتته و آداب و
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التاریخ الکبیر ،التاریخ االوسط و غیتره  ...کتتاب الجتامع الصتحی متن الستندمن حتدیث
رسول اهلل و سنه و ایام معروف به صحی بخاری ،به اتفتاق مستلمانان صتحی ترین کتتاب
بعتتد از قتترآن کتتریم استتت ،امتتام بختتاری در متتدت  16ستتال آن را از میتتان احتتادیثی کتته حفتتظ
داشت نوشت ،او می گوید:
هر وقت حدیثی را میخواستم بنویسم ابتدا غسل کرده دو رکعت نماز میخوانتدم
ستتدس استتتخاره مینمتتودم و پتتس از یقتتین از صتتحت حتتدیث آن را ذکتتر می کتتردم.
(بخار

 :1413مم مه)

ایتن کتتتاب در قتترون گذشتتته متتورد توجتته علمتتای مستتلمین قتترار گرفتتته استتت بتته طتتوری کتته
بیش از صد شر تعلیق و حاشیه بر آن نوشتته شتده استت کته از میتان آنهتا میتتوان بته شتر
فت الباری ،تألیف عالمه ابن حجرعسقالنی و عمدالقاری اثر بدرالدینی عینتی اشتاره کترد
که در نوع خود بینظیر هستند و بهتترین شتر های صتحی بختاری بته شتمار میرونتد .ایتن
کتتتاب حتتاوی احادیتتث صتتحی رستتول اهلل میباشتتد کتته در ایتتن پتتژوهش قستتمتهتتایی کتته
ایشان به قیام امام حسین

اشاره داشتتهاند متورد توجته ودقتت واقتع شتده استت ،بختاری

در ایتتن کتتتاب بتته تحلیتتل واقعتته عاشتتورا اشتتاره کتترده ابتتتدا بتته نس ت و فضتتائل آن حضتترت و
دعوت مردم کوفه و سدس شهادت امام حسین و مهمتر این که درباره اعتقاد اهل س ّتنت
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

در مورد عزادرای و روزه روز عاشورا پرداخته است.

وقایع را به صورت سالشمار هجری آورده است .طبتری بته دلیتل این کته فقیته و متتکلم بتود
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کتاب تاریخ طبری حوادث سال  61هجری را به طتور مفصتل توضتی داده استت از ابتتدای

تاریخ طبر  :اثر ابوجعفر محمتد بتن جر یتر طبتری میباشتد کته بته ز بتان عر بتی نوشتته شتده

استتت .از کتابهتتای تتتاریخ عمتتومی استتت از دو بختتش تتتاریخ جهتتان و استتالم تشتتکیل شتتده

استتت ،قستتمت ز یتتادی از بختتش تتتاریخ استتالم ایتتن کتتتاب بتته وقتتایع تتتاریخ استتالم پرداختتته و
روایتتت مر بتتوط بتته تتتاریخ استتالم را بتتا وقتتوف و دقتتت بیشتتتری متتیآورد .طبتتری در جلتتد هفتتتم

حرکتتت امتتام حستتین
حسین

بتته طتترف کوفتته و بیعتتت نکتتردن بتتا یز یتتد تتتا چگتتونگی شتتهادت امتتام

پرداخته و تمام جوان

به آن پرداخته خواهد شد.

قیام عاشورا را مورد بررسی قرار داده که در پژوهش حاضتر

ّ
سیراعالم النابال ::نوشتته شتمسالدین محمتدبن احمتد ذهبتی م ّ
تورخ و محتدث مشتهور و
نویسنده پرکار سده هشتم هجری است .وی تاریخ هفتصد ساله اسالمی را بته هفتتاد دهته
تقستیم کترد و بتته هتر دهته عنتتوان طبقته داد .وی مختصتری از ایتتن کتتاب را فتتراهم آورد و آن را
العبرفی خبرمن غبر نامید ،وی خالصهای از تاریخ اسالم از آغاز تا  744و وفات مشاهیر هتر
ستتال بتته شتتیوه ستتال شتتمار نگاشتتت و آن را دول استتالمی نامیتتد .عتتالوه بتتر ایتتن وی تألیفتات
ز یتتادی در حتتدیث رجتتال و تتتاریخ دارد ازجملتته :میتتزان االعتتتدال ،الکاشتتف ،المغنتتی فتتی
الضعفا ،سیراعالم النباء و تاریخ استالم  .در جلتد ستوم ایتن کتتاب بته قیتام امتام حستین
پرداخته که در این پژوهش مورد استتفاده واقتع شتده استت .از فضتائل امتام حستین ،دعتوت
متتردم کوفتته و نامتتههای کتته بتترای آن حضتترت فرستتتادند ،شتتهادت مستتلم بتتن عقیتتل و ستتایر
حوادث واقعه کربال را مورد بررسی قرار داده است.
نسب و فضائل امام حسین

علتتی بتتن ابتتیطال ت

ّ

در منابع تاریخی اهل سنت :ایشان ابوعبداهلل حستین بتن

فرزنتتد دوم علیبنابیطال ت

و فاطمتته زهتترا دختتتر رستتول ختتدا

استت .امتام حستین لق هتای متعتددی دارد ،کته عبارتنتد از :ستید ،وفتی ،ولی،مبتارک،
سبط ،شهیدکربال (ابنالجتوزی .)210 :1401،عتدهای از بزرگتان و منتابع اهتل س ّتنت هتم امتام
حسین

را لق

است و همچنین مردی که در مقابل حتاکم ظتالم قیتام می کنتد و او را امربته

معروف و نهی از منکر کند و به دست او کشته شود.
امتتام حستتین

در پتتنجم شتتعبان ستتال چهتتارم هجتتری در مدینتته منتتوره بتته دنیتتا آمتتد،

در ایتتن روز بینهایتتت خوشتتحال گردیتتد بتته دیتتدارش رفتتت و کتتام او را بتتا آب
رستتولخدا
ده تتان خ تتویش متب ت ّترک س تتاخته و در ح تتق وی دع تتای خی تتر ک تترد و فرم تتود :پس تترم را چ تته ن تتام
نهادهایت تتد حضت تترت علت تتی
پیامبر

در جت تتواب گفت تتت :او را حت تترب جنگتتتاور نامیتتتدهام ،ست تتدس

فرمود :نام او حسین است و در روز هفتم والدتتش آن حضترت گوستفندی عقیقته

کرد و فرمود :متوی سترش را بچینیتد و هتم وزن آن نقتره صتدقه دهیتد (ابنحنبتل:1 ،1414 ،
 .)158امتام حستن و حستین
قتترار داشتتتند تتتا جتتایی کتته پیتتامبر

در دوران کتودکی همتتواره متورد لطتف و عنایتت پیتتامبر
آن دو را فرزنتتدان ختتود نامیتتد و هرگتتاه پتتیش حضتترت

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

بن عبدالمطل

سیدالشهداء دادهانتد ،ز یترا رستولخدا

فرمتود :سترور شتهیدان حمتزة
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فاطمه

میآمد ،میفرمود :فرزندانم را نزد من بیاورید و فرمتود :آن دو بترادر دوگتل خوشتبوی

متتن در دنیتتا هس تتتند (بختتاری )588 :4 ،1412،و حستتن و حستتین ستتید و ستترور جوانتتان
بهشتیاند (طبرانی.)3:39 ،1404،

ع تتالوه ب تتر ای تتن روایتهت تا فراوان تتی در م تتورد توج تته پی تتامبر

حسین

نس تتبت ب تته ام تتام حس تتن و

وجود دارد ،یعلی بنمره می گوید:
روزی امام حسین
کرد امام حسین

در کوچه بازی می کترد ،رستولخدا
به این سو و آن سو میرفت ،پیامبر

دستتهایش را دراز
او را خنداند و در بغل

گرفت و فرمود :حسین از من است و من از حسینام ،خداوند دوستت بتدارد کستی
را که حسین را دوست میدارد( .اب ماجه  1416ج)97 :1

فرمود:

جابربن عبداهلل هم روایت می کند که رسولخدا

هرکس دوستت دارد بته متردی از اهتل بهشتت بنگترد بته حستینبنعلی نگتاه کنتد.

(اب حبا  1414ج)421 :15

در واقع همه این روایات داللت بر فضائل و مناق

واالی حضرت حسین

خلفتتای راشتتدین و ستتایر صتتحابه هتتم بتترای حضتترت حستتن و حستتین

رستتولخدا
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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دارد.

کتته از خانتتدان

هستتتند ،بینهایتتت احتتترام قائتتل بودنتتد و آن دو نفتتر را دوستتت میداشتتتند و

هم تتواره آن تتان را م تتورد بزرگداش تتت و احت تترام ق تترار میدادن تتد ،خلیفتته اول در متتورد احتتترام ب تته
را در مورد احترام به اهلبیت آن حضرت مراعات کنیتد

اهلبیت فرمود :حرمت پیامبر
(بخاری.)579 :4 ،1412،

عقبةبنحارث هم روایت می کند .روزی ابوبکر را دیدم که امام حسین
می گوید :به جان پدرم بته پیتامبر
که خلیفه اول امام حسین
به فرزندان حضرت علی

را بلند کترده و

شتبیه استت .عالمته ابن کثیتر دمشتقی روایتت می کنتد

را مورد اکرام و بزرگداشت قرار میداد .خلیفه سوم هم نسبت
اظهار محبت می کرد تا آنجتا کته امتام حستن و حستین

را از

شرکت کنندگان غتزوه بتدر بته شتمار متیآورد (ابنستعد .)296 :3 ،1405،در واقتع همته ایتن
روایتهتتا بیتتانگر ایتتن مطلتت

استتت کتته امتتام حستتین

در نتتزد رستتولخدا

 ،خلفتتای

راشدین و سایر صحابه مقام واالیی داشته و به ویاحترام می گذاشتند.

خصوصیات برجسته امام حسین
امتتام حستتین
پیتتامبر

از ویژگیهتتا و ستتجایای اخالقتتی بستتیار واالیتتی برختتوردار بتتود کتته او را بتته

از هتتر حیتتث مشتتابه میستتاخت ،آن حضتترت در او بخشتتندگی و گذشتتت از دو

صفت ممتاز و شایسته انسانی یعنی وفتا و شتجاعت برختوردار بتود ،در مقتام برختورد بتا متردم
کسی را تخطئه نمی کرد ،بلکه همتواره در آمتوزش و ایجتاد بیتنش عمیتق دیتن ستعی و تتالش
می کرد .امام حسین

بخشنده ،وفادار و شجاع بود به همتین دلیتل پتس از وفتات بترادرش

علیه معاویه قیام نکرد ،زیرا برادرش با او صل کرده و پیمانی برقترار ستاخته بتود و زمتانی کته
یارانش او را ترغیت

کردنتد تتا بتا معاو یته بته مبتارزه برخیتزد و خالفتت را از او بازستتاند بته آنتان

گوشزد کرد که معاویه با برادرش پیمانی دارد که تتا موعتدش فترا نرستیده نقت

آن روا نیستت

که این امرنشان دهنده وفاداریاش به عهد و پیمان بود.
عالوه بر ایتن امتام حستین

در شتجاعت نمونته بتود ،وی در نبردهتای آفریقتای شتمالی،

طبرستان و قسطنطنیه شرکت داشت و در تمامی نبردهای پدر بزرگوارش از جمل تتا صتفین
در رکاب وی حاضر بود که نشان از شجاعت وی بود اما او شجاعت حضترت حستین
ام تتام حس تتین

شخصتتتیتی ع تتاطفی ،مهرب تتان ،فتتتروتن و بخش تتنده ب تتود و در راه فتتتراهم

آوردن نیازمنتتدیهای متتردم بس تتیار کوشتتا ب تتود و همتته تتتالش و کوشتتش ختتویش را در جهتتت
برطرف کردن ناراحتیها و اندوههای مردم به کار میبرد ،روایت شده روز ی گذرش برگروهتی
از بینوایان افتاد که خوراک میخوردند و آن حضرت را بته ختوردن ختوراک دعتوت کردنتد کته
پیاده شد و با آنان خوراک خورد و فرمود :متن دعتوت شتما را پتذیرفتم ،شتما هتم بایتد دعتوت
مت تترا بپذیر یت تتد ،ست تتدس از آنهت تتا بت تترای یت تتک مهمت تتانی در خانت تته خت تتویش دعت تتوت بت تته عمت تتل
آورد(بخاری.)98 :7 ،1412،
ذهبتتی از مورختتان اهتتل ست ّتنت متتیگو یتتد :امتتام حستتین

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

در حادثه کربال بود.
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در عبتتادت و نیتتایش خداونتتد

متعتتال الگ تتو و نمون تته ب تتود و ب تترای رس تتیدن بتته ای تتن آرم تتان جتتان ختتویش را از دستتت داد ،آن

حضرت افزون بر نمازهای پن گانه بسیار به نمازهای ّ
سنت و نافله عالقه داشتت و روزهتا را
روزه می گرفتتت و ش ت ها را در نیتتایش خداونتتد ستتدری می کتترد .مصتتع
امام حسین

روایتتت می کنتتد کتته

بیست و پن بار با پتای پیتاده حت خانته ختدا را انجتام داد (ذهبتی،1413 ،

.)278 :3
امام حسین
امام حسین

آن چنان در عبادت و تقوا نمونه بود که در جهتاد هتم نمتاز را بر پتا می کترد،
در جر یتان نبترد بته متوذن دستتور داد بانتگ اذان گو یتد تتا نمتاز بخواننتد بعتد از

برپایی نماز حمد خداوند گفت و فرمود:
ای متتردم ا گتتر پرهیزگتتار باشتتید و حتتق را بتترای صتتاح
رضایت خداوند است( .طبری)2991 :7 ،1369،

حتتق بشناستتید بیشتتتر مایتته

اکثت تتر منت تتابع تت تتاریخی اهت تتل ست ت ّتنت از جملت تته بخت تتاری ،طبت تتری و ذهبت تتی و کست تتانی کت تته
بع تتدا و از کتابه تتا ای تتن مورخ تتان اس تتتفاده نمودهان تتد ب تته تق تتوا و فروتن تتی و رش تتادتها ام تتام
حسین

اشاره کردهاند.

امام حسین

در روزگارخالفت یزید

پتتس از آن کتته یز یتتد بتتر مستتند خالفتتت نشستتت ،هتتیچ غمتتی جتتز بیعتتت حستتین بتتن علتتی،
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عبداهلل بن زبیتر و عبتداهلل بتن عمتر نداشتت ،ز یترا بته ختوبی میدانستت کته ایتن افتراد در رأس

کسانی قرار دارند که در زمان معاویه از بیعت با او سر باز زدنتد بته همتین دلیتل یز یتد در اولتین

اقت تتدام بت تترای حت تتاکم مدینت تته ولیدبنعتبت تته نامت تتهای ارست تتال کتتترد و از او خواستتتت تتتتا از امتتتام
حسین

 ،عبداهلل بن عمر و عبدهلل بن زبیر که از بیعت با او سر باز زدهانتد را وادار بته بیعتت

کند (ابنخلدون.)403 :1 ،1379 ،

ولیت تتد پت تتس از دریافت تتت نامت تته مت تتروان بت تتن حکت تتم را کت تته حت تتاکم قبلت تتی مدینت تته بت تتود بت تترای
مش تتورت فراخوان تتد و از او نظ تتر خواس تتت ،م تتروان دس تتتور داد تتتا افتترادی را ن تتزد امتتام حس تتین،
عب تداهلل بتتن عمتتر و عبتتداهلل بتتن زبیتتر بفرستتتد و از آنتتان بتترای یز یتتد بیعتتت بگیتترد و ا گتتر امتنتتاع
کردند در این صورت گردنشان را بزنند ،فرستاد ولید نزد حسین بتن علتی و عبتداهلل بتن زبیتر
رف تتت و ه تتردو بزرگ تتوار را در مس تتجد یاف تتت و پی تتام ح تتاکم مدینتته را بتته آنتتان ابتتالغ کتترد ،ام تتام

حسین

بتا فهتم و فراستت خاصتی کته داشتت حقیقتت را دریافتت و فرمتود :چنتین بته نظتر

میرسد که معاویه درگذشته و حاکم مدینه میخواهد قبل از انتشار این خبر از ما برای یزید
بیعت گیرد.
بتترای تحقتتق بیشتتتر

عبتتداهلل بتتن زبیتتر نیتتز فرمتتوده ایشتتان را تایی تتد کتترد ،امتتام حستتین

تصتمیم گرفتت تتتا نتزد حتاکم مدینتته حاضتر شتود لتتذا بته کستانی از یتتاران ختو یش فرمتان داد تتتا
ستال برگیرنتد و همتراه او بتته خانته ولیتدبن عتبته بیاینتتد و بته آنتان توصتیه کتترد ا گتر دیدیتد متتن
شما را فراخواندم و یا این که شنیدید صدایم بلند شده است همگی شتتابان بته کمتک متن
آییتتد در غیتتر ایتتن صتتورت کتتاری نکنیتتد تتتا بتته نتتزد شتتما برگتتردم ،چتتون بیعتتت بتتا یز یتتد را بتته آن
حضترت پیشتتنهاد کردنتد ،گفتتت :متن پنهتتانی بیعتت نمتتی کنم هرگتاه امیتتر در مستجد حاضتتر
شتتتد و متتتردم را بتتته بیعت تتت بتتتا یز یتتتد فراخوانت تتد متتتن نیتتتز همتتتراه ایشتتتان بیعتتتت ختتتواهم کتتترد
(طبری.)2905 :7 ،1363،
ح تتاکم مدین تته عل تتیرغم مخالف تتت م تتروان پیش تتنهاد ام تتام حس تتین

را پ تتذیرفت ،ام تتا

ّ
پس از آن که حضرت به خانه بازگشت تصمیم گرفت تا ش هنگتام بته مکته هجترت کنتد،
ّ
عبداهلل بن زبیر نیز به همراه برادرش جعفر در همان ش از مدینه بته ستوی مکته عتازم شتد و

در آنجا مورد احترام و توجه بزرگان شهر قرار گرفت و گروههای مختلفی از مردم اطراف ایشتان
و نی تتایش میپرداخ تتت و بع تتد از ادای نم تتاز ب تته هم تتراه تع تتداد ز ی تتادی از م تتردم ب تته ن تتزد ام تتام
حسین

میرفت.

م تتردم کوف تته ه تتم ک تته در ای تتن م تتدت ب تتا فض تتائل ام تتام حس تتین

آش تتنایی داش تتتند و ب تته

زهد و تقتوای خانتدانش معتقتد بودنتد و زمتانی کته شتنیدند معاو یته فتوت شتده و کتار خالفتت
ّ
بتته یز یتتد وا گتتذار شتتده و امتتام حستتین از بیعتتت بتتا یز یتتد امتنتتاع ورز یتتده و بتته مکتته آمتتده
اس ت تتت نامتت تتههای فراوان ت تتی بتت تته حضتت تترت نوش ت تتته و او را دعتت تتوت نمودندب ت تته کوفتت تته بیایتت تتد
(ذهبی.)299 :3 ،1413،
امتام حستتین

درنتگ می کتترد کتته بته ایتتن همتته دعتوت چتته پاستتخی دهتد امتتا در نهایتتت

پسرعمویش مسلم بن عقیل را جهت ارزیابی آن دیار به کوفته فرستتاد ،مستلم بعتد از ورود بته

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

جمع شدند و به سخنان شیوایی او گوش فرادادند ،ابنزبیر هم در جوار خانته کعبته عبتادت
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کوفه با استقبال گرم مردم روبهرو گردید و هزاران نفر از مردم کوفه به نیابت امام حستین

بتا

وی بیعت نمودنتد ،مستلم ستدس بته حضترت نامته نوشتت و اوضتاع مستاعد کوفته و اشتتیاق
مردم را به امام حسین

گزارش داد ،از طرفی برخی اهالی کوفه طی نامهای یزید را از وقایع

کوفتته و آمتتادگی متتردم در بیعتتت بتتا حضتترت مطلتتع ستتاختند ،یز یتتد پتتس از شتتنیدن ایتتن خبتتر
امارت کوفه را به عبیتداهللبن ز یتاد وا گتذار کترد و بته وی دستتور داد تتا بته محت

ورود بته کوفته

مسلمبنعقیل را تبعید یا به قتل برساند ،اینزیاد به کوفه آمد و مردم را بتا تهدیتد و تطمیتع از
اطتتراف مستتلمبنعقیل پراکنتتده ستتاخت بتته طتتوری کتته در پایتتان مستتلم تنهتتا مانتتد ،ستترانجام
سربازان ابنزیاد مسلمبنعقیل را محاصره کردند و او را نتزد عبیتداهللبنزیاد بردنتد ،ابتن ز یتاد
پس از گفتگو با وی دستور داد تا گردنش را بزنند جالدان ابنزیاد مستلمبنعقیل را در حتالی
که تکبیر می گفت به باالی قصراالماره برده و سرش را از تنش جدا کردنتد ،بتا ایتن حتال امتام
ّ
حسین یک روز پیش از آن ،از مکه به سوی کوفه حرکت کرده بود و از شتهادت مستلم بتن
عقیل اطالع نداشت بستیاری از دوستتان حضترت حستین

هنگتامی کته شتنیدند ایشتان

قصتد عزیمتت بته کوفتته را دارد از وی خواستتند تتا از رفتتتن ختودداری نمایتد واز بیوفاییهتتا و
عملکرد نادرست اهل کوفه یاد کردند امتا امتام حستین

از تصمصتم ختود منصترف نشتد و

به راهش ادامه داد.
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در نزدیکی کوه بلند با گروهتی از لشتکر عبیتداهللبنزیاد رو بتهرو شتد

که فرماندهی آن را حربنیزید در راس هتزار ستوارکار بتر عهتده داشتت آنتان فرمتان یافتته بودنتد
ک تته ام تتام حس تتین

را ره تتا نکنن تتد و او را ن تتزد عبی تتداهللبنزیاد در کوف تته آورن تتد ،آنگ تتاه ام تتام

راه غر یت

را در پتتیش گرفتتت و ستتوارکاران ابنز یتتاد همچنتتان مالزمتتش بودنتتد ،روز

حستتین

دوم محرم 61هجتری حضترت حستین

در یکتی از نتواحی نینتوا بته نتام کتربال فترود آمتد و در

آنجتتا خیمتتههای ختتویش را برافراشتتتند .فتتردای آن روز عمربنستتعد بتتا چهتتارهزار نفتتر از کوفتته
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رستید و در مقابتتل یتاران حضتترت صتف آرایتتی کتترد متذاکراتی در میتتان ستران دو لشتتکر انجتتام
گرفت اما نتیجهای در بر نداشت هنگامی که حضرت حسین
بتته فر یت

مشاهده کرد این قوم بتا او

و خدعتته برخاستتتهاند تصتتمیم بتته دعتتوت آنهتتا گرفتتت ،عمامتته پیتتامبر

نهاده و بر شتر پیامبر

را بتتر ستتر

ستوار شتد و بتر فتراز جایگتاه بلنتدی قترار گرفتت تتا متردم صتدای او را

بشنوند آنگاه با صدای بلند و رسا پس از حمد و ستایش خداوند فرمود:
نستتبم را بتته یتتاد آور یتتد کتته متتن کیستتتم ،کشتتتن و شکستتتن حرمتتت متتن چگونتته روا

خواهد بود مگر نه که من فرزند دختر پیامبرتانم آیا نشنیدهاید که رستولخدا

درباره من و برادرم فرمود :اینان سرور جوانتان بهشتتیاند وای بته حالتتان (بختاری،
 .)100 :7 ،1412آیا کسی از شما را کشتهام و خون او را میخواهید یتا این کته متالی
از شتما را از بتتین بتردهام کتته از متن کیفتتر آن را میخواهیتد و قصتتد دار یتد در ایتتن بتتاره
انتقام بگیرید

سدس نام آن دسته از مردم کوفه را به زبان آورد که او را برای بیعت دعوت کرده بودند و در
ستتداه ابنز یتتاد بتته جنتتگ او آمتتده بودنتتد از ایتتن ستتخنان زمتتین زیر پتتای آنتتان لرز یتتد و گروهتتی از
لشتتکر دشتتمن بتته صتتف امتتام حستتین
بزر سداه ابنزیاد به امام حسین

پیوستتتند از جملتته حربنیز یتتد یکتتی از فرمانتتدهان
و یاران او ملحق گردید (عقاد.)123 :1380 ،

آغاز نبرد خونین
روز جمعه دهم محرم عمربن سعد با لشکر همراهش وارد جنگ شد ،امام حسین

به

اصحابش دستور داد تا در نقاط معینی مستقر شوند ،یاران حضرت  72تن بودنتد کته ستی و
دشمن جلو آمد حضرت دستانش را به طرف آسمان بلند کرد و شروع بته دعتا خوانتدن کترد،
پریشتتانی و اضتتطراب ستتداهیان دشتتمن را فراگرفتتته ب تتود تتتا آن کتته عمتتربن ستتعد ختتود را بتته
نزدیکی اردوگاه حضرت رساند و تیری را به سوی خیمههایش پرتاب کرد و بانتگ زد :در نتزد
امیر بترای متن گتواهی دهیتد نخستتین کستی بتودهام کته بته ستوی حستین تیتر انتداختم .آنگتاه
تیرهتتای پیتتاپی بتته ستتوی اردوگتتاه امتتام حستتین

رهتتا میشتتدند و آن حضتترت بتته تیرهتتا و

یتتارانش مینگریستتت و فرمتتود :یتتاران بزرگتتوار متتن از جتتای برخیز یتتد و بدانیتتد کتته ایتتن تیرهتتا
پیتتامآوران شتتوم ایتتن مردماننتتد بتترای متتا و بتتدین ترتی ت

جنتتگ آغتتاز شتتد و یتتاران حضتترت

شتتجاعت و رشتتادتی از ختتود نشتتان دادنتتد کتته نظیتترآن را جتتز در حماستته و افستتانهها نمیتتتوان
سراغ داشت.

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند پرچم در دست عباس بن علی

بود .همتین کته قتوای
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لشکر باطل با آن که تعدادش زیاد بود از پایمردی در برابر سداه حق ناتوان ماند تا آنجا کته
هتتر لحظتته ستتوارکاری از آنتتان کشتتته و نقتتش زمتتین میشتتد ،ستترانجام عتتروةبنقیس جلتتودار
سوارکاران لشکر ابنزیاد به ابن سعد گفت :آیتا نمیبینتی کته چگونته امتروز لشتکر متن در برابتر
ایتتن مردمتتان انتتدک شتتمار نقتتش بتتر زمتتین میشتتوند بتته ستتوی آنتتان پیتتاده نظتتام و تیرانتتدازان را
بفرست ،آنگاه پانصد نفر به فرماندهی حصین بن نمیر بر سر یاران امام حسین
رهتا کردنتد تتا آنجتا کته چنتان بترتن و جتان لشتکر امتام حستین

باران تیتر

نیتزه و تیتر نشستت کته از کتتار

افتادند و سوارکاران و پیاده نظام همگی زخمی شدند و بستیاری هتم بته شتهادت رستیدند،
حربنیز ی تتد هم تتراه ب تتا ام تتام حس تتین

ب تتا کم تتال ش تتجاعت و دلیتتری جنگیتتد و بس تتیاری از

دشمنان را از پتای درآورد و سترانجام ختودش بته شتهادت رستید ،خانتدان امتام حستین
برادران گرامیش در راه دفاع از امام حسین

و

یکتی پتس از دیگتری بته جنتگ پرداختنتد و بته

شتتهادت رستتیدند ،هنگتتام ظهتتر امتتام حستتین

و تعتتدادی از یتتارانش نمتتاز ختتوف خواندنتتد

دشمن به حضرت نزدیک شده بود که یکی از یاران بتا وفتایش ختود را ستدر قترار داد تتا این کته
به شدت مجرو شتد و بتر زمتین افتتادو آنگتاه زهیتربنالقین از حضترت دفتاع نمتود و ستخت
جنگیتتد تتتا شتتهید شتتد ،حضتترت علتتی اکبتتر در ایتتن روز بتتا نیتتزه مرهبنمنذشتتقی بتته شتتهادت
رسید ،امام حسین

با دیدن این صحنه فرمود« :خداوند این قوم را هال ک گرداند کته تتو را
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شهید کردند ،چقدر این قوم جاهل و نادانند».
در شدت تشنگی و گرمی امام حسین

به نبردش ادامه داد ،اما وقتی دید کته فرزنتدش

عبتتداهلل از شتتدت درد و تشتتنگی بتته ختتود میپیچیتتد بتتا گلتتویی گرفتتته از حتتزن و انتتدوه او را بتته
قصد سیراب کردن بر دستان ختویش بتاال آورد و بته مردمتان ستتمکار گفتت :ا گتر در حتق متا از
خداوند پروا نمیدارید درباره این کودک از خداوند بهراسید ،آنگاه یکی از دشمنان تیری به
سوی کودک معصوم پرتاب کرد و گفت :بیا با این ستیرابش کتن ،تیتر بتر ستینه کتودک اصتابت
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کرد ،حضرت حسین

مشتی از خون کتودک را بته آستمان فروپاشتید و فرمتود :پروردگتارا ا گتر

از آسمان پیروزی را بر ما دریغ داشتهای آن را بهر آنچه برتر از آن است قرار ده و برای ما از این
قوم ستمکار انتقام بگیر (ذهبی.)203 :1413،
امام حسین

در جنگ با لشکر انبوهی که بر او یورش میآوردند یکه و تنها ماند گتاه بته

افت تترادی ک ت تته او را محاص ت تتره ک ت تترده بودن ت تتد حملت تته می ک ت تترد و بت تته تنهت تتایی صت تتفوف آنت تتان را
در هم میشکست اما کسی جترات حملته بته حضترت را نداشتت ز یترا بته شتهادت رستاندن
آن بزرگتتوار بتتر آنتتان بستتیار دشتتوار بتتود و کستتی کتته مرتک ت
از جانت ت

چنتتین گنتتاهی میشتتد کیفتتر ستتختی

خداونت تتد در انتظت تتارش بت تتود تت تتا آن کت تته شمربنذیالجوشتتتن برآشتتتفت و فر یتتتاد زد:

وای ب تته حالت تتان در ب تتاره ای تتن م تترد چش تتم ب تته چ تته داش تتتهاید مادرت تتان ب تته عزایت تتان بنش تتیند
او را بکشتتید ،از بتتیم نکتتوهش و کیفتتر شتتمر پتتیش چشتتمان او بتتر آن حضتترت یتتورش آوردنتتد و
زرع ت تة بت تتن شت تتریک تمیمت تتی ضت تتربهای بت تتر دست تتت چ ت ت

آن بزرگت تتوار وارد ست تتاخت ،کست تتی

دیگر ضربهای بر شتانه مبتارکش فترود آورد و بدینستان حضترت حستین

نقتش زمتین شتد

اما آنان همچنان حضرت را آما نیزهها و شمشیرهای خود قرار دادنتد بته طتوری کته روایتت
شده پتس از شتهادتش ستی و سته ضتربه نیتزه و ستی و چهتار ضتربه شمشتیر بتر وجتود مبتارکش
مشاهده شد.
آنگتتتاه ستتتنان بتتتن ابت تتی عمتتترو اصتتتبحی ست تتر مبتتتارک آن بزرگتتتوار را از تتتتن جتتتدا کتتترد و بتتته
خولیبنیز یتد داد ستدس ده ستتوارکار بنتابر فرمتتان ابتن ز یتتاد پیکرهتای مقتتدس شتهیدان را ز یتتر
سم اسبان خویش لگدمال کردند ،آنگاه سرها را بریدند و پیش چشم اهلبیتت پیتامبر
آنان را بر نیزه افراشتند و پیکرهای شهیدان را افتاده بر پشت بر زمین رها کردند و از کنار زنان
فر یتاد زد :یتا محمتدا ! ایتن حستین استت کتته بتر ختاک خفتته استت و دخترانتت را بته استتارت
گرفتهانتتتد و همتتته فرزنتتتدانت را کشتتتتهاند و اینتتتک بتتتاد صتتتبا بتتتر آنتتتان وز یتتتدن گرفتتتته استتتت
(عقاد)139 :1380،
پیکرهای پاک شهیدان حق بر خاک افتتاده بتود تتا آن کته افترادی از قبیلته بنیاستد کته در
آن نواحیستتکونت داشتتتند بتتدانجا آمدنتتد و بتتر پیکرهتتای مطهتتر آنتتان نمتتاز گزاردنتتد و آنتتان را
دفن کردند.
همته مورختان از جملته طبری،بختاری و ذهبتی معتقدنتد کته سترهای کشتته شتدگان را بته
همراه زنان به کوفه بردند و ابن زیاد فرمان داد تتا سترهای آنتان را میتان قبائتل کوفته بگرداننتد،
صتتب فتتردای آن روز ستتر مبتتارک امتتام حستتین

را بتته قصتتر ابنز یتتاد بردنتتد و بتتا تکتته چتتوبی

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

انتتدوهگین و مصتتیبت دیتتده اردوگتتاه حضتترت حستتین

گذشتتتند .در ایتتن هنگتتام زین ت
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دنت تتدانها و ل هت تتای مبت تتارکش را میشکست تتتند در ایت تتن هنگت تتام ز یت تتدبنارقم از اصت تتحاب
آنجتتا بتتود و فر یتتادزد :چوبدستتتی را از ایتتن دنتتدانها برگیتتر ستتوگند بتته ذاتتتی کته

رستتولخدا

معبود راستینی جزء او نیست من خود لبان مبارک رسولخدا

را بر این لبان دیدهام کته

آنها را میبوسید ،آنگاه با چشمان اشکبار از آنجا بیرون آمد و خطاب به متردم کوفته گفتت:
ای ملت عرب شما فرزند حضرت فاطمه

را به قتل رستاندید و پستر ابتن ز یتاد را امیتر ختود

ساختید در حالی که او بهترین افراد را شکنجه و به بردگی گرفته شما را چه شده کته بته ایتن
ذلت و خواری تن دادهای (طبری.)3079 :7 ،1369،
ابن زیاد با وقاحت تمام سر آن حضرت و یارانش را افراشتته بتر نیزههتا بته دمشتق فرستتاد،
آن گاه زنان اهلبیت را هماننتد استیران جنگتی ستوار بتر شتتر بته دنبتال آنتان روانته ستاخت تتا
این که کاروان سرهای از تن جدا شده شهیدان و زنان در بدر به هتم رستیدند و بتا هتم بتر یز یتد
وارد شدند در این هنگام رفتار زنان دربار یزید بهتتر از ختود یز یتد بتا خانتدان پیتامبر
آنان به زین

و فاطمه دختران امام حسین

بتود،

دلداری دادنتد و از آنتان خواستتند تتا بگوینتد

در کربال چه چیزی را از آنان باز ستادهاند تا همانند و حتی بیشتر از آنها را به آنان بازگردانند،
سرانجام یزید به نعمان بن بشیر کتارگزار قبلتی ختویش در کوفته فرمتان داد تتا آل حستین

را

به مدینه ببرد .
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سرانجام یزید
یزید در دوران حکومت خویش کارها و اعمال بسیار زشت و سنگینی را مرتکت

شتد کته

بر هتیچ کتس پوشتیده نمانتد و باعتث انزجتار مستلمانان از وی شتد ،یز یتد عملکترد ابنز یتاد را
تاییتتد کتترد هتتیچ یتتک از کتتارگزارانش را بتته علتتت فاجعتته کتتربال کیفتتر نتتداد و ختتودش همتتان
سیاستتتی را در پتتیش گرفتتت کتته کتتارگزارانش اعمتتال میداشتتتند ،چنتتان کتته در یتتک عمتتل
وحشتتتناک و دور از انتظتتار حرمتتت مدینتتةالنبی را شکستتت و لشتتکری بتته فرمانتتدهی مستتلم
بنعقبة بدانجا گسیل داشتت کته متردم مدینته را بته زنجیتر کشتیدند و بستیاری از مهتاجران و
ّ
انصتار و فرزندانشتتان را بتته شتهادت رستتاندند .عتتالوه بتر ایتتن ،یتتورش گستتاخانه یز یتتد بتته مکتته
ّ
مکرمتته آغ تاز شتتد ،امتتا فرمانتتده خونختتوار آن کتته قصتتد داشتتت همتتان وقتتایعی را کتته در مدینتته

مرتکت

شتتده بتتود در مکتته انجتتام دهتتد کتته در راه متترد  .ستتدس لشتتکر یز یتتد مکتته مکرمتته را بتته

محاصره خود درآورد و بعد از چند روز جنگ و درگیری پیغام رسید که یزید مرده استت و در
آن هنگام لشکریان یزید دست از محاصره برداشتند و متفرق شدند .اما عمتل زشتتتر وی
بود.

فاجعه کربال و قتل عام اهلبیت رسولخدا
در کتابهتتای عقایتتد و تتتاریخ اهتتل ست ّتنت از قتتاتالن امتتام حستتین

بتته صتتراحت اعتتالم

انزجار و تبری شده و بر آنان لعن و نفرین شده است.
احمد سرهندی مشهور به مجدد ثانی میگوید:

یزید بیدولت در زمره فسقه است و توقف در لعنت او بنابر اصل مقرر اهتل ّ
ستنت
است که شخص معین را اگرچه کتافر باشتد تجتویز لعنتت نکردهانتد مگتر آن کته بته
یقین معلوم کنند که ختم او بر کفر بوده نه آن که او شایان لعنت نیست.

برخ تتی دیگ تتر از محقق تتان اه تتل س ت ّتنت بتتته ص تتراحت یز ی تتد را م تتورد لع تتن ق تترار دادهانتتتد و
اعم تتال ناشایس تتت و سیاس تتت او را م تتورد انتق تتاد ق تترار دادهان تتد از جمل تته  :ش تتیخ عب تتدالحق
دهلوی میگوید:
وی مبغو

ترین مردم نزد ما است و کارهای که این بدبخت بیستعادت در ایتن

امت کرده هیچ کس نکرده است ،بعد از قتل امتام حستین

مدینه منوره و قتل عام در آنجا فرستاده و بسیاری از صحابه

و تابعین را امر به قتل داده و بعد از تخری

مدینه هم امر به انهتدام مکته معظمته و

قتل عبداهلل بن زبیر کرده که دیگر احتمال توبه و رجوع او را خدا دانتد ،حتق تعتالی

دلهتتای متتا را و تمتتام مستتلمانان را از محب تت و متتواالت وی و اعتتوان و انصتتار وی و

هرکتته بتتا اهلبیتتت نبتتوی بتتد بتتوده و بتتد اندیشتتیده و حتتق ایشتتان را پایمتتال کتترده و بتتا
ایشتتان بتته راه محبتتت و صتتدق عقیتتدت نیستتت و نبتتوده نگتته دارد و متتا را در زمتتره

محبان اهلبیت محشور گرداند (دهلوی.)173 :1412،

احمد بن عبدالحلیم مشهور به ابن تیمیه هم میگوید:
همانا یزید از پادشاهان مسلمان بود که در کل کارهای بتدی انجتام داد ،پیشتوایان

میانهرو و سلف در مورد یزید و دیگر کسان که همانند او بودهاند ،می گوینتد :نته متا

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

لشکری برای تخری

و اهانتت اهلبیتت
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آنت تتان را ناست تتزا می گت تتوییم و نت تته بت تته آنت تتان محبت تتت مت تتیورزیم (ابنتیمیت تته،1381،
.)475 :4

منابع مورد تحقیتق از جملته بختاری ،طبتری و ذهبتی در متورد یز یتد هماننتد اکثتر مورختان
هل ّ
سنت از رفتاریزید در کشتن امام حسین اعالم انزجار کردهاند.

دالیل وزمینههای وقوع حادثه کربال ازدیدگاه سه منبع مورد تحقیق

در مورد علت قیام عاشورا تفاوت چنتدان بتارزی بتین اهتل س ّتنت بتا تشتیع وجتود نتدارد و

هردو گروه در زمینه علت قیام از نقطه نظتر مشتترک برختوردار هستتند ،در بتین متفکتران اهتل
ّ
سنت از جله بخاری ،طبری و ذهبتی هتم دیتدگاه مشتترک در ایتن متورد وجتود دارد ،برختی از
تحلیتتل گران و متفکتتران ضتتمن این کتته دالیلتتی را مطتتر کردهانتتد امتتا ایتتن حرکتتت را تتتوأم بتتا
حکمت و فلسفه دانستهاند .در واقعه علت قیام امام حسین
کتتار وقتتت از امتتام حستتین

این بود که حکومتت ستتم

بیعتتت اجبتتاری میخواستتت و ایشتتان از ایتتن امتتر ستتر بتتاز زد و در

جواب اصرار عبداهللبنعباس فرمود:
اگر من در جایی دیگر به شهادت برسم بهتر از آن است که حرم خداوند بخاطر من
مورد تهاجم قرار گیرد.
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از دیدگاه طبری قیام امام حسین

بخاطر دعوت مردم کوفه بود کته بترای حضترت نامته

نوشتتتند و اعتتالم حمایتتت و آمتتادگی کامتتل کردنتتد ،لتتذا عتتزم و هتتدف اصتتلی ایشتتان بتته وجتتود

آوردن حکومتتت استتالمی بتتود (طبتتری )338 :5 ،1967 ،و بعتتد از دریافتتت نامتته بتته طتترف

کوفتته حرکتتت کتترد .امتتا ذهبتتی معتقتتد استتت کتته قیتتام امتتام حستتین
معروف و نهی از منکتر بتوده و قطتع نظتر از ایتن بتوده کته امتام حستین

فشار قرار دهند و یا مردم کوفه از او دعوت کنند (ذهبی.)300 :1413،
122

بیشتتتر بختتاطر امتتر بتته

را بترای بیعتت تحتت

قیام در مقابل ظلتم و جتور زمتان

با این حال مسئله مهمتر این بود که قیام امام حسین
ب تتود ،البت تته ع تتدهای از علم تتای اه تتل س ت ّتنت از جمل تته بخ تتاری تحلی تتل جالت ت تری دارن تتد و

معتقدند که امام حسین

کتامال علتم بته شتهادت داشتت و بته ایتن نتیجته رستیده بتود کته

مطلقتتا زمتتان گتترفتن حکومتتت نیستتت و احتمتتال هتتم نمتتیداد کتته حکومتتت استتالمی بتترای او

فتراهم آیتد بتته همتین دلیتتل تنهتا راهتتی کته میتوانستتت انجتام دهتتد راه شتهادت بتتود تتا از ایتتن
طریق ستم کاری و ظلم زمتان را بترمال ستازد بته طتوری کته ایتن حکومتت تتا آنجتا ظلتم و ستتم
پیشه کرده که حتی حاضر است فرزند پیامبر

را به شهادت برساند.

نتیجهگیری
قیام عاشوار از انقالبهای مهمی است که در میان تمام ادیان پیروان و طرفدارانی دارد و
امام حسین

برای همه الگتو و نمونته استت ،امتام حستین

شتهید جاو یتد و زنتده تتاریخ

استتالم استتت کتته فر یتتاد عتتزت ،عتتدالتختتواهی ،برابتتری و آزادگتتی را ستترداد او آموختتت کتته در
ّ
مقابتتل ظلتتم و استتتبداد و خودکتتامگی مستتتکبران بایتتد قیتتام کتترد ،ز یتترا کتته ذلتتت و ختتواری از
ستتاحت متتا دور استتت و زنتتدگی پیکتتار در راه عقیتتده استتت .پیامهتتای مهتتم و بتتزر نهضتتت
عاشتتورا در طتتول تتتاریخ همتتواره متتورد توجتته انقالبیتتون و رهبتتران ملتتی و سیاستتی جهتتان بتتوده
است ،مسلمانان نباید این قیام را با پیامهای بتزر و ارزنتده فقتط در اظهتار غتم و انتدوه و بتا
برگزاری مراسم عزاداری و عبتادت خالصته کننتد ،مستلمانان بداننتد کته امتام حستین

بته

آنهتا درس عتزت ،استتقامت ،شتتهامت و آزادگتی داد ،او داعیته امتر بتته معتروف و نهتی از منکتتر
داشتتت ،پیتتامش حکومتتت قتترآن بتتر متتردم بتتود تتتا عتتدل و قستتط و بتترادری و برابتتری در همتته جتتا
پیتتاده شتتود و در راه تحقتتق ایتتن آرمتتان الهتتی تتتا پتتای جتتان ایستتتاد .از ایتتن رو مستتلمانان بایتتد
شهامت و شجاعت امتام حستین

را سرمشتق زنتدگی ختود قترار دهنتد و ختود را بته اختالق

زیبا و خصتال نیکتوی آن شتهید بزرگتوار بیاراینتد و از ختود در مقابتل ظلتم و استتبداد یز یتدیان
زمان استقامت و پایمردی نشان دهند آنگاه استت کته مستلمانان در مقابتل دشتمنان استالم
احساس عزت و سربلندی می کنند و در مقابل هیچ قدرت و حکومتی تسلیم نمیشوند.
غال

مورخان اسالمی به این واقعه با توجه ودقتت ختاص نگریستتهاند .در ایتن پتژوهش

تأ کید ما بیشتر بر آثار بخاری ،طبری و ذهبتی استت اگرچته ستایر مورختان در گذشتته و حتال
بتته ایتتن جر یتتان پرداختهانتتد .هتتر ستته متتورخ متتورد نظتتر پتتژوهش در اکثتتر متتوارد دیتتدگاه مشتتترک
نسبت به این واقعه داشتهاند و تفاوت بارز بین آنها نیستت .نکتته افتتراق عقیتده سته م ّ
تورخ

ّ
قیام عاشورا از دیدگاه منابع تاریخی اهل سنت

فراگیتتر شتتود و حکومتتت استتالمی بتته صتتورت فراگیتتر و کامتتل در همتته ابعتتاد زنتتدگی مستتلمانان

123

اول در بررسی دالیل و زمینههای قیام است که هر کدام دلیل قیام امام را از منظر ختویش بته
بحث گذاشته و نکته افتراق دیگر در آن است که بخاری به این واقعه نگتاه عمیتقتر داشتته
به طوری که دیدگاه اهل ّ
سنت را درمورد عزاداری و روزه روز عاشورا را به تأ کیتد متورد بررستی
قرار داده و برای صحت ایتن متوارد احتادیثی از پیتامبر و ستایر بزرگتان و صتحابه در ایتن بتاره را
ذکر کرده است به طوری که مورخان در دورههای بعد برای بیان حوادث این واقعه به کتتاب
بخاری رجوع کردهاند.
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