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 حادثه عاشوراوقوع در معارض عوام و خواص  عملكرد

 2منصوره رضائی، 1رضيه بانو رضوی

 

 چكيده

این  برخی از  نقش و  ؟ع؟ص زملان املام حسللللينخوا مفهوم عوام و  ،حلاضللللر پژوهش 
 آنهاعملکرد همچنين کند. را بررسی می حادثه عاشورا هستندسازان که زمينه خواص

 بندیبا تقسلليمشللود. میتجزیه و تحليل  طور مختصللر در فرایند تاریخی این حادثه به
ثير بسزایی أکه تها هایی از رفتار آننمونه ستمکارانو  کارانزیانیعنی،  این دسته از افراد

توجه به اینکه تعداد افرادی که در این باشود. می گوشزد ،ثه داشته استدر این حاد
 در شللللود. برخی از آنها بيان می عملکرد دثه نقش داشللللتند بسلللليار زیاد اسللللت فقطحا

که اصللللدد اثبات این فرضلللليه نویسللللنده درحاضللللر مقاله  نقش مهمی در  نهاآسللللت 
مل انحراف این ن این فرضيه به عوایگيری این حادثه دردناک ایفا کردند و با تبيشکل

 . است ها پرداختهشخصيت

گااان کللاران، سلللللتمکللاران، ، عوام، خواص، زیللان؟ع؟م حسلللللينامللا: کلياادی واژ
 . سازان، عاشورازمينه

 مقدمه. 1

گون مثل خواص و عوام در یک آزشللخصلليت بود با چهره ایحماسلله کربال حادثه مون سللخت های گونا
در نوشللتار  کهثيرگذار بود أی حادثه عاشللورا در کربال بسلليار تگيردر شللکل باطلنقش برخی خواص . لهیا

ليخ و أاول و پژوهشی بسياری تتهای دسحادثه عاشورا کتاب مورد در شود. می ها اشارهحاضر به آن

 
                                                                            

کستان مجتمع آموزش عالیدانش. 1  العالميه، قم، ایران.  ؟ص؟المصطفیالهدی، جامعهبنتپژوه کارشناسی تاریخ اسالم از کشور پا
 العالميه، قم، ایران.  ؟ص؟المصطفیالهدی، جامعهبنتتربيتی تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی-استاد همکار گروه علمی. 2
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 تاریخهای تواریخ عمومی مثل حتی در کتاب. اندپرداختهبه این حادثه عظيم  همنتشلللر شلللده اسلللت ک
در این  ، امااندهایی به این امر توجه کردهنگاریو همچنين تک تاریخ یعقوبیو  بن اثیرالکامل، طبری
کنده به شللخصلليتها بهکتاب  اهميت علمی. گذار در واقعه عاشللورا اشللاره شللده اسللتثيرأهای تطور پرا
پردازد. گيری از حماسه عاشورا و بررسی موقعيت خواص میاین است که به مسائل عبرتحاضر مقاله 
آمدن حادثه وجودهم خود و هم خوانندگان از نقش خواص و علت به ،ن دورهدر ایحاضللللر ه مقالبا 

گاه می گفتار مقام معظم رهبری این از  براسللللاسند. گيرو عبرت می ندشللللوعاشللللورا و عوامل انحراف آن آ
و  بن ربعیبن نمير، شللبثعد، حصللينقاضللی شللریخ، عمر سلل. های اسللاسللی جامعه امروز اسللتضللروت
اند منفی و سللازندگان این حادثه بوده سللازان و خواصللی که کارشللان جعل حدیث بود از خواصحدیث

 . عاشورا و ارزیابی عملکرد آنها پرداخته شده است گيری و ایجاد زمينهکه به نقش آنها در شکل

 شناسیمفهوم. 2
 در لغت عوام . 1-2

نيز از  فریبیعوام و  هایی مثل عوامانهترکيباسللللت. سللللواد ا بیسللللواد یمعنای مردم کمبهدر لغت  عوام
کسانی هستند که قدرت تجزیه  اصطال عوام در (6/124، 1375)طریحی، همين واژه گرفته شده است. 

( و در هر 13، ص1378)خاتمی، سللللت يناسللللاس بصلللليرت ل مسللللائل را ندارند و حرکاتشللللان برو تحلي
ک ریت را جامعه کنند و مطابق مشللللی آنها عمل ها نگاه میبه باالدسللللتی آنها. دهندتشللللکيل میای ا

 . (37، ص1382کنند )اسحاقی، می

 در لغتخواص . 2-2
برگزیدگان قوم،  گان،زرب (1/506 ،1382)انيس، ، اسللللت. شللللدمعنی خصللللوصللللیبه از ریشلللله َخص َ خواص 

هایشللللان گيریکسللللانی هسللللتند که موضللللع در اصللللطال  (خواصذیل واژه ، 1379معين، ) مقابل عوام
گاهی استرب  . (13، ص1378خاتمی، ) هستند خود تصميم گيرنده و  اساس بصيرت و آ
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 گيری فرایندهای تاریخیاهميت عملكرد خواص و عوام در شكل. 3

 ای در طول تاریخهر جامعه کهشود مشخص می پیشينشناختی نسبت به جوامع با یک نگاه جامعه
تحوالت تاریخی  أند که منشللهسللت همين دو گروه. خواص و عوام تجزیه کرده اسللتافرادش را در دو گروه 

کرد این دو طایفه و تعامل هر پدیده تاریخی، حاصل نوب عمل کهایگونهاند بههای مختلخ بودهدر دوره
و یا به تباهی و انهدام  تواند جامعه و حتی تاریخ را سللللعادتمند کندزیرا نوب عملکرد آنها می ؛آنهاسللللت
 حرکت خواص»: زیرا به فرموده رهبر معظم انقالب ؛در این امر، خواص هسلللتند عنصلللر اصللللی. بکشلللاند

گر خواصآورد. میخود، حرکت عوام را  دنبالبه که ال درهنگام خودش ا ، تشللللخيص زم اسلللللتکاری را 
خامنه )« شلللوندها به کربال کشلللانده نمیعلیبنکند و حسللليندادند و عمل کردند تاریخ نجات پیدا می

 (20/3/1375 ای،

 وجودآورندگان حادثه عاشور سازان و بهزمينه. 4

ح یعمر، شلللر بنعبداتتوان به اشلللخاصلللی مانند وجودآورندگان حادثه عاشلللورا میبهو  سلللازانزمينهاز 
بن ابی مسللللم و بن قيس حنظلی، حرثمهبن حر جعفی، قرهقاضلللی، عمر سلللعد، شلللمر، شلللبث، عبيدات

کنار البته در. کاران تقسلليم کردکاران و سللتمتوان به دو گروه زیاناین اشللخاص را می. اشللاره کرد هامانند آن
سللازی حادثه تلخ زمينهگيری و نقش مهمی در شللکل نيز سللازان باعنوان حدیث افرادی ،این اشللخاص
 . ندعاشورا داشت

 کاران زیان. 1-4

سلللللعادت بر بام زندگيشان نشلللللست تا مسلللللير ایشان  یمایی هسلللللتند که ههاچهره حماسه کربال در 
عقل  زدگی،خواهی و عوام، قلللدرتیگریزطلبی، دنياپرستی، مرپرفاهمستی،  اما ،فردوس باشد یسوبه

شدن به اهل، عيال و مال، دست بنللللللدیبا پا هاآنگير کرد. زمين یاو خرد را از آنان ربود و هریک را با بهانه
هایی معرفی چهرهدر این بخش تنهلللللللللا . امام را اجابت نکردند دعوتو  ندرین خویش زدرد به بخت ز 

 در  ؟ع؟امامهرچنللللد که . اران خود کردجمع ی را دعوت به حضور در  هاآن ؟ع؟م حسلللليناما شونللللد کهمی
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 حرکت خود حضور در  یبرا هااز آن ، امامختلفی دیللللدار کرد یهاچهرهبا از مللللدینه به کربال حرکت جریللللان 
  (315، 303، 300، 276، 214ص ،1421 ؛ طبسی،419ص، 1421 )شاوی،. نکرد دعوت

 بن عمر عبداهلل. 1-1-4

ابراین، باید پیش از بلو ، بند. گویند قبل از پدرش ایمان آوردر مکه متولد شللللد و  سللللال سللللوم بعثت
در همان روزهای  (7/۲۵۱، تابی )دشتی،. او پیش از پدر خود به مدینه هجرت کرد. مسلمان شده باشد

ین مرد ای اباعبدات، چون مردم با ا»: آمد و چنين گفت ؟ع؟ماما خدمت ؟ع؟م حسلللليناما اول ورود
د و با دشللللمنی دهند، قهرا مردم به او اقبال نشللللان میداردسللللت او قرار اند و درهم و دینار دربيعت کرده

صورت مخالفت با او کشته شوی و گروهی از مسلمانان قربانی گردند و ترسم درخاندان اموی با شما می
گر مردفرمود: شنيدم که می ؟ص؟ از رسول خدا به  م دست از یاری او بردارندحسين کشته خواهد شد و ا
کنون پیشللللنهاد من به شللللما آن اسللللت که همان. گردندذلت مبتال می همه مردم با یزید بيعت طور که ا

 ؟ع؟ماما. (1/۱۹۰، 1423 )خوارزمی،« شللدن خون مسلللمانان بترسللیتو نيز بيعت کنی و از ریخته اندکرده
 . «دار ای ابوعبدالرحمان از خدا بترس و از یاری ما دست برم»: پس از دادن پاسخ او فرمود

او بيعت خود . جمله کسانی شد که با یزید بيعت کردمر ازاین سخنان نورانی در او تأثير نکرد و آخراال
گ»: کردگونه توجيه میرا با یزید این کنم تا اوضللللاع بهتر ر مینه صللللبرگر این کار درسللللتی بوده چه بهتر وا

مبادا یکی از »: تگفد وی به فرزندان خو دشللکسللتنبا یزید را  انبيعتشلله پس از اینکه مردم مدین. «شللود
که ميان من و او رابطه قطع خواهد شللللد عمر از زمان  بنعبداتالبته «. شللللما بيعت خود را بشللللکند 

دانسلللتن و باطل ؟ع؟علیامام د به حقانيت اعتقا باوجود د کهنيز یکی از خواصلللی بو ؟ع؟حضلللرت علی
از قاعدین  او درواقع. (1/۸۰، ۱۳۷۹ ،تیوال و  )فرهند قدر  را یاری نکرد ؟ع؟امام سکوت کرد و  دشمنانش

بندی به او یآوری به یزید و پااما در قضلليه عاشللورا باتوجه به عملکردش و روی ،(۱۳۷۹ ،و والیت )قدر  بود
 ؟ع؟از یاری و نصللللرت حسللللين سکهر»فرمود: که  ؟ص؟ و با علم به حدیث پیغمبر  امام گذاشللللتنو تنها 

م دانسللتن بسللی جای اما کنندگان در حقانيتاو را از قاعدین و توقخ «دسللت بردارد ذليل و خوار اسللت
 . ی نمود و برای او تبليغ کرد و به بيعت خود استوار مانددارد؛ زیرا او آشکارا به یزید اعالم وفااردتأمل 
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 حر جعفی بنعبيداهلل. 2-1-4

در گروه پیروان  یو( 297ص، 1371 دامغانی،). معروف کوفه بود یاز اشللراف، شللجاعان و شللعرا عبيداات
گرفت و با  یان، کوفه را به قصلللد شلللام تر  کرد و درکنار معاویه جااو پس از قتل عثم. عثمان قرار داشلللت

، )طبری به کوفه بلللللازگشت ؟ع؟شهادت حضرت علی پس از  یو. کردجند صلللللفين شرکت  سلللللپاه او در 
 ؟ع؟م حسللليناما کاروان مقاتلللل بابنی نزلدر م حر ابن. (385ص ،تابی حزم اندلسی،؛ ابن5/128 ،1371

حر بناما عبيللداات ،نزد او فرسللتاد یهمراهی و یللار رایبن مسللروق را بحجاج ابتداحضللرت مواجه شللد. 
ک ر مردماز کوفه  به خلدا سوگنلد»: م جواب رد داد و گفتبه فرسلتاده اما خود را  ،بيرون نياملدم جز آنکه ا

او را  یمن توانایی یار. حتمی گردیلللللد ؟ع؟شدن حسلللللينمن کشلللللته یکردند و برامیجند مهيا  یبرا
 . «که او مرا ببيند و نه من او راخواهم نمیو اصلال  مدارن

یللللارانش به نزد عبيللللداات رفت از تن همراه چنللللدخللللود به ؟ع؟امام پس از بازگشت حاجيان از مکه،
! مردم شهرتللللان به من حر ابن»: چنين فرمللللود یبه و پس از سللللخنان آغللللازینو ( 11/154، 1371)طبری، 
انلللد که اند و از من درخواست کردهمن اتحاد نموده و پیمان بسلللته یآنان به یار اند که همهنوشتهنلللامه 

اهان گن تو در دوران عمرت. انلللللددعا کردهاست که ا یچيز ولی واقع امر برخالف آن ،به شلللللهرشان بيایم
جویا  راحر چون چگونگی آنابن. پلللا  گردد خواهی توبه کنی تلللا گناهلللانتآیا می. یامرتکب شلللده یزیاد
دا قسم! به خ: گفت حر ابن. کن و در رکابش بجند یرا یار ؟ص؟ فرزنلد دختر پیامبر : فرمود ؟ع؟ماما شلد

ام به حال یم که یاردهمیولی من احتمال  ،گرددنائل می یبه سللللعادت ابد کند یکسللللی که از تو پیرو
دهم که از این کار به خدا سللوگندت می. نيسللت یشللما یاور یکوفه برا نداشللته باشللد؛ زیرا در  یتو سللود
اینلللک اسب معروف خلللود گریزانم.  ؛ زیرا نفس من به مرپ راضلللی نيست و من از مردن سلللختدار معافم 
کنون هر دشلللمنی را تعقيب کردهاسلللبی که . دارمرا به حضلللورت تقلللدیم می ملحقه ام و به او رسللليده امتا

بلله کسللی نزدم  راآنهمانللا  من را نيز بگير  شمشللير . هيللچ دشللمنی نيز نتوانسللته است به من دست یابللد
 حر ابنسلللخن نسلللنجيده و نلللابخردانه  برابر در  ؟ع؟امام«. امللله مرپ را بر آن تشلللخيص چشانيلللدهجز آنک

، 1371)طبری، ما نيز به تو و به شمشلللللير  یرزوجان دریغ می در راه ملللللا از نثار  حلللللال که»: مودچنين فر
ونه که گکنم همانتو را نصليحت میگيرم. نيرو نمی که من از گمراهان زیرا؛ نياز نلداریمو اسب تو ( 11/251
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زار ما را کار  و  یتا فریاد ما را نشللنوسللتی برسللان ددور یجاتوانی خود را بهیم تا یتو مرا نصللللللللليحت نمود
 . «نبينی

بر  یت و پشلللللللللليمانی ابدحسللللللللللر اما ،مقاتل تر  کردبنی را در منزل ؟ع؟حر امامبنگرچه عبيدااتا 
ها آهند حتی در سللللروده اش را قرین تأسللللخ و ماتم سللللاخت و باقيمانده عمرش سللللایه افکند و زندگی

توانسللت از  ،که بود یبللللللا هر تللللللدبير حر ابناو را به کاو فراخواند و  زیادابنشللد. حسللرت پدیدار  ندامت و 
ایستاد و  ؟ع؟م حسلللللليناما مقابل قبر مطهر و سللللللرانجام خود را به کربال رسانللللللد و درا. دسللللللتش بگریزد

 . سرود ،چهارده بيت آن در دست نيست که بيش از قصيده معروف خود را 

 قيس حنظلیبنقره .3-1-4

شللللهرتش بلله  بللاوجودوی . قيس حنظلی اسلللللتبنقره خواص منفی حللاضللللر در صللللحنلله کربالیکی از 
حروم بود، نتوانسللللت خود را از عمرسللللعد کنار کشلللليده و به حق ، چون از فيی بصلللليرت مرأیحسللللن
که ازطرف عمر. بپیوندد  ،برای چه به اینجا آمده اسلللتسلللد که بپر ؟ع؟ماما سلللعد مأمور شلللده بود از آنجا
که او داخل لشللکر کردم اسللت و من گمان نمی رأیحسللناو مردی موسللوم به »: بن مظاهر گفتحبيب

بن مظاهر به حبيب ؟ع؟امام سللعد و اخذ جواب از درهرصللورت، پس از ابالغ پیام عمر. «عمر سللعد شللود
بيا و . رویسللللوی ظالمان میبهگردانی و ق روی میحهب امام وای بر تو ای قره! از این»: او رو کرد و گفت

سلللعد را ببرم و پیام ابن»: آن شلللقاوتمند گفت. «ایم را که به برکت پدران او هدایت یافتهاما کن اینیاری
و آخراالمر هم برنگشلللت و ( 3/404تا، بی )زواره،« کنم تا ببينم چه صلللال  اسلللتبعد از آن با خود فکر می

 . کوفيان کم نبودند درميانین افراد البته از ا

 بن زبير عبداهلل. 4-1-4

در جند با دشللمنان حاضللر  ؟ع؟ماما عاشللورا در رکاب اص بود که برای حادثهاز خو یکی بن زبير عبدات
تردید داشلللت و یا  ؟ع؟ماما که در حقانيت دکسلللانی بووی از . ر بودکابر سلللر پی ؟ع؟امام بلکه عليه نشلللد

 ؟ع؟علیامام او بود که پدرش را از . بود ؟ص؟دشللمنان خاندان پیامبر  تریناز سللرسللخت او . منکر آن بود
کنندگان او نيز که از مخالفت (7/278، تابی)دشللتی، . برانگيخت دانيد و او را به جند با آن حضللرتبرگر
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م اما خواستجمله کسانی بود که میوی ازمدینه به مکه پناهنده شد.  آن از  دنبالبه با بيعت یزید بود
. برای توفيق او نبود تجمع مردم بر گرد آن حضرت، زمينهم و اما در مکه نماند؛ زیرا با حضور  ؟ع؟حسين

گاهی به که  چون هوای  داد، امامی ؟ع؟ماما ظاهر، پیشللللنهاد انصللللراف از سللللفر عراق را بهوی هرچند 
 و  دانستمی ؟ع؟ماما یر سقوط حکومت یزید بود خود را رقيب جدند و در فکپروراسر میرا در خالفت

کمال  ؟ع؟ماما از شللللهادت رو ازاینميل نبود. تنها با هدف او موافق نبود بلکه به شللللکسللللت او نيز بینه
عبدات زبير پس از مرپ یزید ادعای خالفت کرد و گروهی با او اسللللتفاده را به نفع خود عليه یزید برد. 

یوسخ بنحجاجدست نيروهای هجری در دوره خالفت عبدالملک به 73عت کردند تا اینکه در سالبي
 . (2/95، 1374؛ مسعودی، 8/3502 ،1371)طبری،  او به مکه هجوم آوردند، کشته شد که برای سرکوبی

 بن ابی مسلمهرثمه. 5-1-4

ابی مسلللللم یکی از نيروهای ابن. در جند صللللفين شللللرکت کرد ؟ع؟امام علی همراه سللللپاهيانهرثمه به
امام  سللللمتبه که به سللللرزمين کربال رسلللليدیمهنگامی»: گویداو می. زیاد به کربال بودبناعزامی عبيدات

 ؟ع؟امام. بازگو کردم را پس از عرض سالم، حدیثی که از پدر واالی ایشان شنيده بودم. رفتم ؟ع؟حسين
زیاد ابندخترانم را در شهر نهادم و از . گفتم: نه با شما هستم و نه بر شما : با ما هستی یا بر ضد ما؟فرمود

قسللم به . ما را نبينی و صللدای ما را نشللنوی که قربانگاهحضللرت در پاسللخ فرمود: برو! تا آن. برایشللان نگرانم
گر کسلللی امروز صلللدای  تکه جان حسلللين در دسلللت اوسلللآن هرآینه  د و به یاریمان نشلللتابدما را بشلللنوا

من در : دیجانب عراق آمد هرثمه گوبه ؟ع؟نيم حساما چون. افکندرا با صورت در دوزخ میخداوند او 
بر شلللتر . افتادم ؟ع؟یعلامام اد سلللخنان یهدم بین کربال را ديکه زمیاد بودم هنگامیز بنداتيلشلللگر عب

ده بودم ين منزل شنیسالم کردم و آنچه از پدرش در ا م و آمد ؟ع؟نيحسامام خود سوار شدم و به نزد 
 یختراند. ه تو ينه با توام و نه بر علگفتم:  ؟ه مايلعا بری ییو با ماا تیآحضللللرت فرمود: . دميبه عرض رسللللان

گذاشللللته که از عچند در کوفه  که  یفرمود: برو به مکان ن حضللللرتآترسللللم. یا ماد بر آنهیز بنداتيبام 
دست  ن در يکه جان حس ییسوگند به خدا. یما را نشنو یخواهداد یو صدا ینيشدن ما را نبکشته

 )صلللدوق،«. افکندیجهنم م آتش نکند خداوند او را بر  یاریا را اوسلللت هرکس اسلللتغاثه ما را بشلللنود و م
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گر فقدان توکل و دل (44/۲۵۵ ،۱۴۰۳، مجلسللی؛ 117ص، تابی  دی به دنيا قرین زندگی انسللان گردبسللتگا
و  ؟ع؟امام حسين او که خود شاهد همراهی زن و فرزند. و دیدگاهی چون هرثمه خواهد داشت اندیشه
کند و به بهانه نگرانی میصللحنه بحرانی کربالسللت از فرزندان خود یاد هاشللم و حضللورشللان در یبن سللایر 

 . گردان استهمراهی با حجت خدا روی از  حال آنان

 ستمكاران. 2-4

وجود  یسلتمکار نام و های بلدچهرهدر این واقعه، . آموز استآشلکار و درس حملاسه کربال آرایی در صخ
 هستند.  تاریخ یهاترین و منفورترین چهرهشلقی هاداشت که برخی از آن

 یزیدبن معاویه. 1-2-4

کر، ابن). آمد دنيابه 27یا  26 سللللالیزید در  بودن یزیلللللللللد تمام مورخان بر فاسللللق (28/18، 1417عسللللا
قمری  ۵۶در سللللال وقتی معاویه . (5/229 ،1417 ،بالذری ؛193ص، تابی ،الصللللبان) دارنلللللللللد نظر تفاقا

 يان مسلللللمانمجاهد از یزید او را با سللللپاه دادن چهرههدی یزید گرفت برای نشللللانتصللللميم به والیتع
همچنين مقللام اميری وی . (2/۱۶۰، 1378 ؛ یعقوبی،5/۸۶، 1417 ،)بالذری سللللوی روم فرسللللتللادبلله

، ۱۳۸۹طقوش، ) ها عليه او بکاهددارد و از مخالفتخواری بازحاجيان را به یزید داد تا وی را از شللللراب
، 1389ر انداخت )طقوش، به تأخي ؟ع؟م حسناما رفتن برای یزید را تا پس از شهادتگبيعت او . (۶۱ص
بود که او نخستين کسی . (7/۲۹۰۴، ۱۳۵۲، طبریمرپ معاویه، یزید به حکومت رسيد ) پس از . (34ص

کم شللللدهبرخالف سللللنت خلفای پیشللللين به انتصللللاب پدرش و ب ، ۱۳۸۹)طقوش،  صللللورت موروثی حا
 . (۳۲ص

 )مسللللعودی،کرد. لفتی را سللللرکوب میه مخازمان حکومتش هرگونبراسللللاس منابع تاریخی، یزید در  
کم مدینه نوشللللت و او را از مرپ معاویه م( در روز نخسللللت، نامه3/۶۷، ۱۴۰۹ و به او  کردطلع ای به حا

که از حسللللين زور بن زبير بهعبداتبکر و بن ابیعبدالرحمن ،عمر بنعبدات ،؟ع؟بن علیدسللللتور داد 
با یزید بيعت  ؟ع؟م حسللليناما. (2/۱۷۷، ۱۳۷۸)یعقوبی،  دنش را بزندس نپذیرفت گرکبيعت بگيرد و هر

. (3/۱۶۰ ،۱۴۱۷)بالذری،  سللللمت مکه رفته بههاشللللم از مدینیبنهمراه خانواده و شللللماری از نکرد و به
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 سللللمت آنجا حرکت کردهم باما را به کوفه دعوت کردند و  ؟ع؟م، اماهای فراوانکوفيان با ارسللللال نامه
کم کوفه کرد و بنعبيدات ،یزید. (2/۳۶، ۱۳۹۹؛ مفيد، 5/۲۷، ۱۹۹۱کوفی،  اعثم)ابن توانسللللت  زیاد را حا

 ؟ع؟ماما شلللکنی کوفيان،پس از پیمان. (7/۲۹۳۳، ۱۳۵۲)طبری،  دور کند ؟ع؟ماما کوفيان را از اطراف
که از در آنجا. کربال رفت سللللویبه به فرماندهی  زیادابنطرف در روز دهم محرم با لشللللکریان عمرسللللعد 

را و یارانشللان  ؟ع؟امام حسللين، سللپس یزید. (7/۲۹۸۹، ۱۳۵۲رو شللد )طبری، هروب ،منصللوب شللده بود
ها نزد واقعه کربال موجب شللللد یزید به یکی از منفورترین شللللخصلللليت ،در دیدگاه شلللليعهقتل رسللللاند. به

 . (۱۶، ص۱۴۰۶نما، ابن؛ ۱۷۸، ص۱۳۷۱ )صدوق، ل شودیشیعیان تبد

 شریح قاضی. 2-2-4

حدی سياسی صدر های اجتماعی، قضایی و تااز چهرهبن حارث کندی مشهور به شریح قاضی شریح
. قاضی کوفه شد و عثمان هم منصب قضای او را ت بيت کرد ،بن خطابدستور عمربهوی . است اسالم

مورخان مدت . دانندمی ؟ع؟م حسللليناما برخی او را از عوامل اصللللی در بسللليج مردم کوفه و شلللام عليه
گرفتن دسللتمعاویه پس از به»نویسللد: لدون میخابناند. سللال ذکر کرده ۷۵تا  ۵۳ قضللاوت شللریح را از 

  «اضللللی را بر مسللللند قضللللای کوفه نشللللاندجمله شللللریح قها فرسللللتاد ازرا به شللللهر  ت، عمال خودخالف
کربال، مربوط به بيعت هفتادتن از بزرگان  اولين مداخله شریح در آغاز نهضت. (2/۳، 1336، خلدون)ابن
عد و دیگران در حضللور شللریح و بن مظاهر، محمدبن اشللعث، مختار ثقفی، عمربن سللحبيب مانندکوفه 
برای سللپردن حکومت کوفه به او  ؟ع؟م حسلليناما و دعوت از  ؟ع؟ی آل علیدارتن وی بر هواگرفشللاهد

محی شلللتر این بزرگان، خود شلللریح نيز بهشلللکنی بينظر از پیمانصلللرف. (7/۲۹۲۲ ،۱۳۵۳بود )طبری، 
آل علی به  با یداروفاداراالماره او حضللللور یافت و بدون درنظرگرفتن تعهد بر ورود عبيدات به کوفه در 

عبيدات . (۲۹۱۸ص ،۱۳۵۳)طبری،  شللداز مشللاورین درگاه عبيدات  ها پیوسللت و یکیجرگه مخالفين آن
درميان که  نياز داشللت شللریح قاضللی مانندمقاصللد خود به حمایت اشللخاصللی  رسلليدن به برایز که ني

 . (1/۴۲۴، ۱۳۷۷)مطهری،  از او استقبال کرد بود ممتازی شخصيت مآب کوفهمردم مقدس
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 م انقالب درباره این شللخص و نقش ملثر او در ایجاد زمينه برای کشللتن فرزند رسللول خدارهبر معظ
فهميد می. فهميد حق با کيسلللتکسلللی بود که می او . نبود اميهبنی ءجزشلللریح قاضلللی که »: فرمود ؟ص؟

سربازان و  بن عروه را به زندان انداختند و سر و رویش را مجروا کردندوقتی هانیاوضاع ازچه قرار است. 
برو به اینها : به شللریح قاضللی گفت و  زیاد ترسلليدابن. زیاد را گرفتندبنعبيداتاش اطراف قصللر افراد قبيله

ن چه ها ایای مسللللمان: بن عروه گفتهانیریح دید که هانی مجروا اسلللت. شللل. بگو هانی زنده اسلللت
آیند وضللعی اسللت )خطاب به شللریح( پس قوم من چه شللدند؟ مردند؟ چرا سللراغ من نيامدند؟ چرا نمی

 های هانی را به مردم بگویم،خواسللتم بروم و این حرفمیینجا نجات دهند؟ شللریح قاضللی گفت: مرا از ا
ترجيح  ،چه؟ یعنیجرأت نکردم یعنی  آنجا ایستاده بود، جرأت نکردم. افسوس که جاسوس عبيدات اما

گر شریح همين یک کار را ان. دنيا بر دین گر او واقعيت را به مردم شد. داد تاریخ عوض میجام میشاید ا ا
 ای،خامنه)«. آمدوجود نمیماند و حادثه کربال بهتنها نمی شد و مسلمگفت، شاید هانی کشته نمیمی
۲۰/۳/۷۵) 

 الجوشنشمربن ذی. 3-2-4

سللعد در نبتابعين و از فرماندهان سللپاه عمراو از . بود الجوشللنعاشللورا شللمربن ذی انسللاززمينهیکی از 
مله جازهای منفور نزد شلليعيان اسللت. هاز چهر اش در این واقعهسللبب تأثيرگذاریکه به سللتواقعه کربال

را، ختن آتش جند در روز عاشللوبن عقيل، برافروسللازی شللهادت مسلللمزمينه اقدامات او در واقعه کربال
ها و مله به خيمه، ح؟ع؟م حسللليناما رسلللاندنشلللهادتفرماندهی جنا  چا لشلللکر عمربن سلللعد، به

امام  الجوشللللن در ابتدا از یاران اميرالملمنينذیابن. اسللللت ؟ع؟م سللللجاداما کردنتالش برای شللللهيد
 لی )از سللپاهمحرز باهبن مبارزه با ادهم رت را یاری کرد و در ن، آن حضلليوی در جند صللفبود.  ؟ع؟علی

بعدها  ، اما(5/۲۸، ۱۳۸۷ ؛ طبری،۲۶۷ص ،۱۳۸۲)نصربن مزاحم، شد شدت مجروا شام( صورتش به
 . او و خاندانش شد هروی گرداند و از دشمنان پرکين ؟ع؟یامام عل از 

 ؟ع؟م حسلليناما سللویقمری از ۶۰عقيل در سللال بنوقتی مسلللم ؟ع؟م حسلليناما متاما در عصللر 
که از طرف به کوفه رفت شللللمر از کم کوفه، مأمور شلللللد مر زیادبنعبيداتجمله افرادی بود  دم را از حا
کنده  . و کوفيان را از سلللپاه شلللام ترسلللاند گر ناميدوی در سلللخنانی مسللللم را فتنه. کنداطراف مسللللم پرا
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کوفه،  فرمانده لشکر  سعدکربال رسيد عمربنبه  ؟ع؟م حسيناما ( پس از آنکه۱۲۳، ص۱۳۶۷ ابومخفخ،)
، ۱۴۱۳ شللليخ مفيد،) آميز بودل مسلللالمتحدنبال راهبهریزی داشلللت و قصلللد جلوگيری از جند و خون

 ؟ع؟ماما به جند با سللعد موافق اسللترسلليد با قصللد عمربننظر میزیاد را که بهابنشللمر،  ، اما(2/۸۷
 . (2/۴۸۲ ،۱۹۹۷بالذری،  ؛۱۸۷، ص۱۳۶۷ ابومخفخ،) تشویق کرد

زیاد ابنسللوی تهدیدآميزی از هقمری، شللمر با چهارهزار سللپاهی و نام ۶۱محرم سللال  ۹در عصللر روز 
کاری را که در آن اميد »: سللعد با دیدن نامه، خطاب به شللمر گفتابنسللعد به کربال رسلليد. برای عمربن

یا  ؟ع؟م حسللليناما مبنی بر اخذ بيعت از  زیادابنعد دسلللتور سلللحال، عمربااین. «صلللال  بود تباه کردی
شمر . شد( و شمر سردار سپاه او 5/۴۱۴، ۱۳۸۷ طبری، ؛2/۴۸۳، ۱۹۹۷ بالذری،) جند با او را پذیرفت

 قبيله بودهم لبنين، مادر حضلللرت عباساام که باای و پیوندهای جاهلی ازآنجا برای حفظ سلللنت قبيله
زیاد برای ابنای از نامهامان و خواسللت تا خود صللدا کرد رادرانش را خواهرزادهس و بدر عصللر تاسللوعا عبا

 ،۱۴۱۳شلللليخ مفيد،  ؛2/۴۸۳، ۱۹۹۷ بالذری،) ماندند ؟ع؟ماما ر آنان بگيرد، اما آنها نپذیرفته و درکنا
2/۸۹) . 

، ۱۹۹۷ الذری،)ب. سللللعد را برعهده گرفتشللللمر فرماندهی پهلوی چا سللللپاه ابن صللللبح روز عاشللللورا،
 با رو شللللدو یارانش روبه ؟ع؟ماما هایکه با خندق و هيزم مشللللتعل در اطراف خيمه( هنگامی2/۴۸۷
 ؛ شلللليخ مفيد،2/۴۸۷ ،۱۹۹۷ ؛ بالذری،۲۰۵، ص۱۳۶۷ ابومخنخ،) گسللللتاخانه سللللخن گفت ؟ع؟ماما

درخشللان خاندانش و ه ای در سللابقبهبرای تذکر به سللپاه کوفه خط ؟ع؟ماما پس از آنکه(. 2/۹۶ ،۱۴۱۳
کرم  ، اما را قطع کرد ؟ع؟ماما شللللمر کالم بيت آغاز نموداهلدر مورد دوسللللتی  ؟ص؟بياناتی از رسللللول ا

پس از شللللهادت بسللللياری از . (5/۴۲۵، ۱۳۸۷ طبری،) شللللکنی دادمظاهر به او پاسللللخ دندانبن حبيب
م اما شللللمر نيزه خود را در خيمه. ها حمله بردندخيمه سللللویبهشللللمنان د ؟ع؟امام حسللللين اصللللحاب
او را نفرین کرد و  ؟ع؟ماما. برد و فریاد زد که آتش بياورید تا این خيمه را با اهلش بسوزانمفرو ؟ع؟حسين

. (5/۴۳۸ ،۱۳۸۷؛ طبری، 2/۴۹۳ ،۱۹۹۷بالذری، ) کردنيز او را سلللرزنش  بن ربعیثبشللل حتی دوسلللتش
 . قدم برداشتند ؟ع؟م حسينطرف قتل امامنان بهدش
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( سپس 2/۱۱۱ ،۱۴۱۳)شيخ مفيد، . را هدف قرار دهند ؟ع؟ماما شمر به تيراندازان دستور داد تا بدن
 ،شللللریکبنهس و زرعنابنمله سللللنانجحمله بردند و کسلللللانی از ؟ع؟مسللللوی امابههمه  با فرمان او 

، ۱۴۱۳ ؛ مفيد،5/۴۵۳، ۱۳۸۷ ؛ طبری،2/۵۰۰ ،۱۹۹۷)بالذری،  وارد کردند ؟ع؟ماما های نهایی را بر ضربه
گونی وجود  ردکرا از تن جدا  ؟ع؟م حسيناما درباره کسی که سر . (2/۱۱۲ د که در برخی از دارروایات گونا
را کشت و با اسب خود بدن آن  ؟ع؟م حسين، اماگفته واقدی، شمر بهنها از شمر نام برده شده است. آ

برخی روایات در (. ۱۱۹، ص۱۳۶۸ الفرج اصللللفهانی،؛ ابو2/۵۱۲، ۱۹۹۷ بالذری،) کردحضللللرت را لگدکوب 
؛ 2/۴۱، 1423 )خوارزمی، نشلللسلللت و سلللر او را از قفا جدا کرد ؟ع؟ماما هشلللده اسلللت که وی بر سلللينگفته
 ،در زیارت ناحيه مقدسه نيز شمر . (5/۴۵۳، ۱۳۸۷ طبری، ؛2/۵۰۰، ۱۹۹۷؛ بالذری، 2/۱۱۲، ۱۴۱۳مفيد، 
 . (98/۳۲۲، ۱۴۰۳)مجلسی،  معرفی شده است ؟ع؟م حسيناما قاتل

را  ؟ع؟م سجاداما ها، شمر قصد داشتزدن خيمهو غارت و آتش ؟ع؟م حسيناما پس از شهادت
؛ طبری، 5/۲۱۲، تابی سللللعد،)ابنای مانع او شللللدند. ، اما عدهقتل برسللللاندکه در بسللللتر بيماری بود به

عنوان بهنقش مهمی  دادانجام که ی یهاجنایتشللللمر با  (2/۱۱۲، ۱۴۱۳ شلللليخ مفيد، ؛5/۴۵۴ ،۱۳۸۷
 ،های ماجراجویی بود که در حوادثجمله انسلللانشلللمر از. دهندگان حادثه تلخ عاشلللورا داشلللتشلللکل

، 1387)طبری،  اندتوصللليخ کردهروی وی را مردی ابرص و زشلللت. کردیسلللود شلللخصلللی خود را دنبال م
کر،؛ ابن6/۵۳ رسللول خدا راسللت »: در روز عاشللورا به شللمر گفت ؟ع؟م حسلليناما. (23/۱۹۰، 1417 عسللا

که گویا سللللد سللللياه و سللللفيدی را می که خون گفت  ، ۱۴۱۷ قولویه،ابن) «آشللللامدبيتم را میاهلبينم 
 . (۳۲۹ص

 بن ربعی شبث. 4-2-4

. اسللت ثبات تاریخ اسللالمهای بیبن حصللين تميمی یربوعی از اشللراف کوفه و شللخصلليتبن ربعیشللبث
او در مسللللير حرکت . در جند صللللفين بود ؟ع؟م علیاما سللللپاهاز مخالفان عثمان و فرماندهان  شللللبث

امام را  برگشللت و فرماندهی قسللمتی از سللپاه ؟ع؟ماما با سللخنان ، امابه خوارج پیوسللت سللوی نهروانبه
 ،1415 ؛ خليفلله،2/۳۶۲ ،1417بالذری، ؛ ۲۱۰ص ،۱۳۶۸)دینوری، . دسللللللت گرفللتدر جنللد نهروان بلله

حادثه عاشللورا  سللازیزمينههم نقشللی را در  ؟ع؟م حسلليناما او در زمان (5/۸۵، ۱۳۸۷؛ طبری، ۱۱۵ص
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 آن حضللللرت خواسللللت که به کوفه بياید نامه نوشللللت و از  ؟ع؟م حسلللليناما او در واقعه کربال به. ایفا کرد
زیاد ابنشللدن (، اما با مسلللط5/۳۵۳، ۱۳۸۷ ؛ طبری،3/۱۵۸، ۱۴۱۷ ؛ بالذری،۳۱، 4/۲۰، ۱۳۸۵ اثير،)ابن

، ۱۳۶۸ )دینوری، ل نقش بسللللزایی داشللللتبن عقيکردن اهالی کوفه از اطراف مسلللللمبر کوفه در متفرق
 . (۲۳۹ص

عنوان یکی از عد او را بهسللللدر سللللخنان خود خطاب به سللللپاه عمربن ؟ع؟م حسلللليناما روز عاشللللورا
او برای  (5/۴۲۵ ،۱۳۸۷طبری، ؛ 4/۶۲ ،۱۳۸۵ثير، ا)ابن. های کوفيان مخاطب قرار دادنویسللندگان نامه

زیاد از او خواست به ابن کهتمایلی نداشت و هنگامی ؟ع؟م حسيناما حضور در واقعه عاشورا و جند با
زیاد به او ابنوقتی  قرار نگيرد، اما ؟ع؟ماما مقابلسللللعد بپیوندد تظاهر به بيماری کرد تا درسللللپاه عمربن

گر م»: گفت ؛ ۲۵۴، ص۱۳۶۸ )دینوری، کربال حرکت کرد سللللمتبه ،«دشللللمن ما برو طيع مایی به جند ا
 سللعد را برعهده داشللتفرماندهی نيروهای پیاده سللپاه عمربندر روز عاشللورا او . (3/۱۷۸، ۱۴۱۷ بالذری،

سللعد از وقتی سللپاهيان عمربن(. 4/۶۰، ۱۳۸۵ اثير،؛ ابن5/۴۲۲، ۱۳۸۷ ؛ طبری،3/۱۸۷ ،۱۴۱۷ بالذری،)
؛ 3/۱۹۳ ،۱۴۱۷، بالذری) را سلللرزنش کرد هاشلللبث آن کردندمیعوسلللجه خوشلللحالی بنشلللهادت مسللللم

 . (4/۶۷ ،۱۳۸۵اثير، ابن

 زیادبنعبيداهلل. 5-2-4

ْبن  ْبُن ُعَبْيُدات   حادثه عاشورا ساز زمينهی منفی و هاچهرهیکی دیگر از   - ۳۳زیاد )ابنَابيه مشهور به زیاد 
او از . و همراهانش بود ؟ع؟م حسلليناما امی مشللهور امویان و از عوامل اصلللی شللهادتفرمانده نظ (۶۷
، عبيداات را به یودن مادر وبدليل بدکاره( و به4/۷۵ ،۱۴۰۰ )بالذری، دنيا آمدبه هنام مرجانبه  یمادر

 نيز به زنازادگی مشلهور استابيه پدرش زیادبن. (3/۶۴۰ تا،بی ،المعارفیره)دا کنندمادرش منسوب می
 یهجر 53 ابيه در سللللالپس از مرپ زیادبن. (۴۲۳ص ،۱۴۱۵، ؟ع؟ملسللللسلللله کلمات، امام الحسللللين)

کر )ابن سللپرد عبيداات را راهی خراسللان کرد و والیت آن سللامان را به او  ،معاویه  و تا (15/۳۱۴، ۱۴۱۷ ،عسللا
پس از مرپ معلاویه . (2/۲۳۷ ،تابی )یعقوبی، شددار دهگاه حکومت بصلره را عهادامه یافت و آن 56 سال
 حرکت چون زمزمه همچنان در بصره ماند و  زیادابنمعاویه، بندو با آغاز خالفت یزیللللل یهجر 60لدر سا
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به خليفه  -مشلللاور مسلللللللللليحی یزیلللللللد- سلللرجون ميان آمد،مسللللم به کوفه به و ورود ؟ع؟م حسللليناما
گر »: پیشللللنهاد کرد ، یازیاد دادهشللللهر بصللللره به عبيداات دیدم نخواهی رفت،صواب برحسب اشارت و ا

 ،۱۴۱۱ ،کوفی اعثم)ابن «خصللللللللممان را دفع کند کوفه هم بللللللدو بللللللده تا دل تو از انللللللدیشلله فار  گردد و 
بن مسلمداد تا افزود و به او دسللللللتور  زیادابنکوفه را نيز به قلمرو  یزیللللللد نيز پللللللذیرفت و قلمرو . (۸۴۵ص

 . (7/۲۲۸ ،۱۳۸۷ ،)طبری قتل رساندعقيل را به
کشت و پس از ایراد خطبه و  را ؟ع؟سفير امام حسين بن رزین،سليمان زیاد پیش از تر  بصللللره،ابن

کوفيان چون به  (۸۴۶ص ،۱۴۱۱ اعثم،)ابن. راهی کوفه شلللللد ؟ع؟ماما یاز پیرو یدر دور متهدید مرد
پوشللللللللليده وارد شلللللللللهر شللد،  یبا دیدن عبيداات که با رو آورده بودند یرو ؟ع؟م حسللللللللليناما بيعت با

چون بر مردم روشن شلللد که د. کردنمیآمدنلللد و بر او سلللالم فوج میوجفامام آمده است و  پنداشتند که
عبيلللداات . (7/۲۲۹ ،۱۳۸۷ ،طبری ؛۸۴۷ص ،۱۴۱۱ اعثم،)ابن ریختندگزیاد است، متفرق شدنلللد و ابناو 
 الفرج اصللفهانی،)ابو ان را سلللللللللخت مورد تهدیلللللللد قرار دادمخالف که دربرابر کوفيان ایراد کرد یاخطبه در 

 او  یکرد و با نيرند توانست از محل اختفا آغاز را یافتن مسلللللللم  یبرا جو وگاه جستآن. (۹۷ص ،۱۳۶۸
گاه شللود که پس از دسللتگير  ،)طبری و به قتل رسلللللللليدنددسللتگير شللد و آنعروه، مسلللللللللم دبنهانی یآ

۱۳۸۷، 7/۲۲۹) . 
به او دستور  آن پیفرسلللللتاد و در  ؟ع؟م حسللللليناما یوسیزید را بهحربن ،یعبيداات در اقدام بعد

 یسوبه یگاه عمرسلعد را با لشلکرآن. شدبا یو منتظر دسلتور بعد کندممانعت  ؟ع؟ماما حرکت داد تا از 
کره بللللا کربال در  عمرسللللعد (4/۵۲ ،۱۳۸5 اثير،)ابن. گسلللليل داشت یو بللللا  ؟ع؟م حسلللليناما پس از مللللذا

. به جنللللد نيست ینيللللاز و  خواهان بللللازگشت است ؟ع؟خبر داد که حسللللين زیادابنبه  یاارسال نامه
و را از پذیرش صللح بازداشت و الجوشن ایولی شلمربن ذ ،داد رضایت خود را از این ماجرا نشان زیادابن
ام تا گره من تو را سلللللراغ حسلللللين نفرسلللللتاده»: به عمرسلللللعد چنين نوشت یار نامهد زیادابندرند بی

گر . نيکی و بخشللللش کنی یکارش را بگشایی و به و ما درآمده و تسللللليم حسللللين و یارانش تحت فرمان  ا
گر نپذیرفتند به ،را درحال تسلللللللللليم نزدم بفرسللت هاآن شللدند قتل ورش برده آنها را بهطرفشلللللللللان یولی ا
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گر نپلللذیر. برسان ه ما او را لجوشن بسلللپار کایذلشلللکر را به شلللمربن. یما برکنلللارسلللپاه  ما و  یکارگزار از  یا
 (. ۱۸۸ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی) «میادسلتوراتمان کرده یمأمور اجرا

گاهی از تصللللللميم ابنبنعبيللللللداات او  یدیگر برا یانامه ؟ع؟امام سللللللعد در رویارویی بازیاد پس از آ
کيد کرد که بين حسللللللللين کردارسللال  آب از آن  یامگذار قطره و  حائل شللو  ،و یارانش و آب ؟ع؟و در آن تأ
د نيز چنين کرد و سرانجام واقعه خونين کربال در روز عاشورا سعابن (۱۹۰ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی). بچشند

. اسير شدندخاندانش  شهادت رسيدند و بقيهو یاران وفادارش به ؟ع؟م حسيناما و وقوب پیوست به
 نخستين خطبه درميان یعفيخ ازدبنعبدات. را برانگيخت یخشم بسيار ،زیادابناین حرکت زشت 

حتی مرجلللللانه  و ( ۱۶۴ص ،۱۳۶۹ طاووس،)ابن او و یزید را دشلللللنام داد ؟ع؟امام پس از شهادت زیادبنا
و با  شد ز این اقللللدام بسلللليار خرسللللندا یزیللللد. (۲۶۵ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی) خود را دشللللنام داد نيز پسللللر 

. (۲۶۰ص ،۱۴۰۱ جوزی،)ابن خود ناميدو امين دار داد و او را راز یبه او اموال بسللللللللللليار دعوت از عبيداات
ثنایایش زد که با  یهابين دنللللللدان دسلتیو با چوبا زیاد گذاشلتندابنرا نزد  ؟ع؟م حسليناما چون سلر 

کنش زیدبن م اما ( و در همان مجلس تصللللميم به قتل۲۶۱ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی) ارقم مواجه شللللدوا
کار ؟ع؟سلللللللللللجاد این . (۲۶۴ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی) وقوب نپیوسلللتبه یزینب کبر یگرفت که با فللللللللدا
فجایع بزرگی که انجام داد مسللللببان اصلللللی فاجعه کربال و از قاتالن  خاطر بهزیاد(  بنعبيداتشللللخص )
 . رودمی شمار به ؟ص؟پیامبر  بيتاهلدرجه اول 

 عمربن سعد. 6-2-4

از  وقاصسلللعدبناو پسلللر . حادثه کربال بود های باطل و ملثر در تحققعمربن سلللعد یکی از شلللخصللليت
حکمرانی ری را به او  زیادابن ،( پیش از حادثه عاشورا353ص ،1380 )محدثی،. ان صدر اسالم بوددارسر

سلللعد را طلبيد و به او امر کرد که به عراق مطلع شلللد عمر ؟ع؟ماما از رسللليدن زیادابنوقتی که . داده بود
صورت خبری از ایالت ری نيست. در غير این. به ری برود حسين بجنگد و پس از آنو با  اول به کربال برود

برداشتن از ملک ری مردد شد و سرانجام دنياپرستی و ظواهر و دست ؟ع؟ماما سعد بين جند بارعم
های عيتدر موق در کرباليح داد و به کربال رفت. ترج ؟ص؟پیامبر دنيوی و حکمرانی ری را بر کشللتن فرزند 
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سعی کرد او را از جنگيدن منصرف کند، ولی وی نپذیرفت و در روز عاشورا اولين تير را  ؟ع؟م، امامختلخ
در کتب تاریخ نيز آمده . (397ص، 1374 ،)قمی روانه کرد ؟ع؟م حسلللليناما لشللللکرگاه سللللویبهخودش 

کراهت داشللللت و این بدین دليل بود که خوب  ؟ع؟ماما سللللعد از اول نسللللبت به کشللللتن اسللللت عمربن
و نيز این سلللخن حضلللرت را در فضللليلت او  ؟ص؟ پیامبر  احادیثوی . کيسلللت ؟ع؟دانسلللت حسلللينمی
ر که بين بهشللللت و جهنم مخيچگونه خواهی بود در روزی ،بن سللللعدوای بر تو ای عمر»: را که ؟ع؟علی

به جهنم کشللللاند و جاه و مقام او را  حب حالااین، اما بشللللنيده بود «شللللوی و تو جهنم را اختيار کنی
 . را به خاک و خون کشيد ؟ص؟پیامبر بيت اهل ،زیادابنعنوان فرماندهی لشکر به

 بن اشعث کندیقيس. 7-2-4

از  قيسبن اشلللعث کندی اسلللت. داشلللت قيسنقش در وقوب قيام عاشلللورا  ی کهیهایکی از شلللخصللليت
نامه نوشللت و از آن حضللرت خواسللت تا به کوفه  ؟ع؟م حسلليناما قعه کربال بهکسللانی اسللت که قبل از وا

 ،ماما او در کربال برای جند با (4/۲۰ ،۱۳۸5 اثير،)ابن. بر کوفه تغيیر موضع داد زیادابنبا تسلط  اما بياید،
 ربيعه و  عاشورا فرمانده( و روز 4/۶۰ ،۱۳۸۵ اثير،سعد بود )ابنابنسران سپاه  از مد و آهمراه عمربن سعد 

سلللللخنرانی نخست  در  ؟ع؟م حسللللليناما وقتی. ( ۲۰۴ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی) عهده داشتبهکنلللللده را 
لراف کلوفه را برد و از دعلوت ایشلان جویلا عاشورا نام قيسصبح روز  خود در   شلدبن اشعث و برخی از اشل

آیی؟ آنها نمیا تحت فرملان پسلر عموهلایت دریلآ»: شلد و گفلت ( قيس منکر ۲۰۷ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی)
در  ؟ع؟ماما. به تو نخواهد رسللليد ی، نشان نخواهنلللد داد و از آنها آزاریدارجز آنچه شلللما دوست  یرفتار

کرد و فرمود: تو برادر و برادرت )محمدبن  بن عقيل یادپاسخ از نقش محمدبن اشلللللعث در قتل مسللللللم
لد؟ نله، واات! من بنشلما بطل بلن عقيلل را از هاشم بيش از خلون مسللمبنی یخواهمی. اشلعث( هستی

ردارشان نخواهم بغالم و برده، فرمانن چلللوشان نخلللواهم گلللذارد و همماننلللد فرد ذليلللل، دست در دسلللت
 آن او قطيفه ؟ع؟م حسلليناما پس از شللهادت. (۲۰۹ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی؛ 2/۹۸، ۱۴۱۳ )مفيد،« شللد

نزد شهيدان را  یسرها سلللران سلللپاه، همراه جمعی از ( و به۲۵۵ص ،۱۳۶۷ ،مخنخابی) حضرت را دزدید
که از  کامللللللللللبنعبداتبا آغاز قيام مختار، قيس مخفی شلللللللللللللد و از . (2/۱۱۳ ،۱۴۱۳ )مفيد، زیاد بردابن

یافتن محل اختفا اعتنا به اینمختار بی. ن خواسلللللتنزدیکان مختار بود اما قيس،  یامان، پس از 
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گاه شد چون از  کاملابنکنند.  سلللللر از تنش جلللللدا قتل برساننلللللد و دسلللللتور داد او را به  ،کشلللللتن قيس آ
گله  یتوسلللط و ؟ص؟ دادن قاتل پسلللر دخت پیامبر اهاو را عتاب کرد و از پن ،مختار در پاسلللخکرد. اعتراض 

 . (301 ،۱۳۶۸ )دینوری، کرد

 سازان حدیث. 3-4

یگر از عوامللل پیللدایش حللادثلله بود، یکی د وجود منتقللدین و خواصللللی کلله کللارشللللللان جعللل حللدیللث
 ؟ع؟م حسيناما قيام تنهاکردند نهه حکومتی اموى جعل حدیث مینفع دستگاکه به هاآناست. عاشور

خود  دنبالبهبلکه عوام را نيز  نددانستمیرا خروج بر خليفه مسلمين دادند و آنرا غير مشروب جلوه می
فضلللللاى بيمار سللللياسللللی کوفه نيز چنين . کردندمی ؟ع؟ماما ليهع آنها را تحریک به جندکشلللليده و 

از رعيت تا اشلللراف و سلللران  ،بود که از عوام تا خواص همين علتشلللد و بههاى شلللومی را پذیرا میمهنغ
عمرو بشلليربن از سللاختگی  یکی از این احادیثنکردند.  مضللایقه ؟ص؟قبایل از مقاتله با فرزند رسللول خدا 

عمرو انصللارى نزد بشلليربن»: گویدمی عبدالرحمانحمدبن (1382مهر، رضللایی . ،)ر. ک. اسللت انصللارى
یزید بهترین گویند مخالفان یزید میکه  او چنين اظهار داشللللت. که یزید خليفه شللللده بودرفتم درحالی

گر رهبرى یزید پذیرفته  اما ،ول دارمرا قبافزاید: و من هم اینيسللللت، بعد میمدیریت جامعه نفرد براى  ا
 هال یاتيک فی الجماع»م که فرمود: شنيد ؟ص؟زیرا از پیامبر  ؛از آن است که اختالف پدیدار شود شود بهتر 
عمرو دیثی که بشيربناین ح اساسبر. شودناحيه جماعت، چيزى غير از خير نصيب شما نمیاز ؛االخير 

 مبر زیرا پیا ؛یزید را قبول کرد مخالفان او نباید حرفی بزنند ،که جامعهدرصلللورتی ه اسلللتختانصلللارى سلللا
که نماز ولی تا زمانی اسلللت،یزید هرچند شلللخصلللی بدکاره و ناالیق . اصلللالت را به جامعه داده اسلللت ؟ص؟
جریان  خالف اینو هرکس بر عليه او قيام کرد کند، دیگر نبایدخواند و جماعت و جمعه اقامه میمی

 . (31، ص1379آبادى، )نعيم« باید او را کشت حرکت کند
جماعتی مانند  ؛ه بودنداشللللراف کوف طور عمدهو پدیدآورندگان حادثه عاشللللورا به سلللللازانزمينه
قبایل  بزرگان و رؤسلللای الجوشلللن و دبن اشلللعث، ک يربن شلللهاب، شلللمربن ذیخارجه، محماسلللماءبن

نظر قابل مالحظه از دو منقش عوام در حادثه عاشللورا . قحطانی که قبایل خود را با خود به جند بردند



 

  

42 

الم
ه اس

خنام
تاری

 

گان پیرو خواص و بزر ،اعتقادی نظر ؛ زیرا عوام حاضر در لشکر کفر ازنظری و فکری ثاست: نخست از حي
دهنده زینت هادستور آنعملی؛ یعنی همه آنها به پیروی از سران خود و به نظر دوم ازو سران خود بودند. 

 . بودند ؟ع؟ماما عليه لشکر عمرسعد

 عوامل انحراف خواص در حادثه عاشورا. 5

لحاظ تبعيت و عدم تبعيت از حق، به خواص حق و خواص به عوامل انحراف خواص در هر جامعه
هنگام انتخاب بين دین و دنيا ای که : دستههستند حق نيز دو دسته خواصشوند. میباطل تقسيم 

ا پوشلللند و گروهی که جانب دنيا را ترجيح داده و دین رجانب دین را گرفته و از دنيا و متاع آن چشلللم می
در مواقع  اما اند،ی هم کردهداراینکه حق را شلللناخته و در مواقعی از آن طرف با فروشلللند؛ یعنیبه دنيا می
توجه به  موضلللوب مهم،. اندمتاع آن قرار دادهدو مقوله، دنيا و سلللاس، انتخاب برتر را از ميان اینالزم و ح

تفاوت بوده و یا موضلللع دهند که نسلللبت به دین یا بی ای تغيیر گونهبهیعنی،  عوامل این انحراف اسلللت
که و. مقابل آن قرار گيرنددر الزم بود، قتی افشللللای حق و یاری آن در تاریخ اسللللالم کم نيسللللتند افرادی 

از خواص بسللللياری  نام افرادی مانند طلحه، زبير و کردند. قد علم  ،مقابل آنکتمانش کردند و حتی در
تند، ها به جند برخاسللرا تنها گذاشللته و حتی با آن ؟ع؟حضللرت سلليدالشللهدا کوفه که مسلللم و پس از او 

آنچه مهم اسللللت  رو ازاینباطل بر آنها مشللللتبه نبود. دانسللللتند و حق و کسللللانی بودند که حقيقت را می
اشللاره آنها به برخی از حاضللر نوشللتار  از موضللع حق به باطل اسللت که در بررسللی عوامل انحراف خواص 

 . شودمی

گرا. 1-5  ی و محاسبه دنيایدنيا

قه به دنيا هم دارد؛ یعنی به عال اما د،دارشللللناسللللد و هم به آن باور و عالقه گاهی انسللللان هم حق را می
این خودش عامل . های ظاهری باطل شده استنرم دنيا عادت کرده و دنيازده و اسير جذابيتوچرب

هم نيسللت که  گونهگاهی این. شللود انسللان از مسللير حق منحرف شللودبسلليار مهمی اسللت که باعث می
کند که برای محاسللبه می. بيند مسللير حق بسلليار دشللوار و پرهزینه اسللتمی انسللان اسللير دنيا شللود، اما
در بيانات خودش این  ؟ع؟امام حسين. لی باید دردسر بکشد و هزینه بدهدماندن زیر پرچم حق، خي
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گرایی  اَس َعبيُد »: اسلللللت کردهمحاسللللبه را بيان  نحوه و دنيا َن  الن  ْم ا  ه  َنت  یُن َلْعق  َعلی َاْلسلللل  ْنيا َو الد  
 الُد 

صللوا ب   ذا ُمح   ُهْم َفا  انوَن اْلَبالء  َیحوطوَنُه ما َدَر ْت َمعائ شللُ ی  ای بر دنيایند و دین، جز ليسلله بنده مردم ؛َقَل  الَد 
، 1363 حرانی، ) «هسللللتند داران اندککه آزمون سللللخت پیش آید دینزبانشلللللان نيسلللللت، اما زمانی

، اما در دنيا و لهب آن م استاما شناختند که طرفخواص منفی که برخی حق را هم می این. (۲۴۵ص
 دارند. دست برمی ؟ع؟ماما تشوند و از حمایمحو می

 رتيعدم بص. 2-5 

اسللت  یقوه قلب یمعناو به ینيبروشللن ،یعنیرت يبصلل. رت اسللتيخواص مثبت، بصلل یهایژگیاز و یکی
طور که نفس همان ؛ندياء را ببيق و بواطن اشلللیحقا ،که به نور قدس روشلللن باشلللد و با آن قوه، شلللخص

رت، همان عدم يعدم بص رو نیازا (1/546 ،1379ن، يمع). نديبیا را ميصور و ظاهر اش ،له چشميوسبه
نداشللتن  ؛رهيالبصلل یعمر من يذهاب البصللر خ»فرماید: می ؟ع؟یحضللرت عل. اسللت ینيبملکه روشللن

از عوامل  یکی. (1/۳۶۴ ،۱۴۰۷، ی)عبدالواحد آمد «رت بهتر اسللللتيو نداشللللتن بصلللل یچشللللم از کوردل
شللهادت به ؟ع؟دالشللهدايآنچه باعث شللد تا سلل یعنیرت بود؛ يانحراف خواص در صللحنه کربال، عدم بصلل

از  یوسللت، ناشللیوقوب پکه به یتایها و جنار ظلمیت او با آن وضللع به اسللارت بروند و سللايببرسللد و اهل
و در صحنه کربال حاضر بودند و نتوانستند حق را از  ؟ع؟نيم حساما بود که در زمان یخواص یرتيبصیب

 . ز دهنديباطل تم
گاه ینيبرت، روشلللنيبصلللاسلللت مراد از  یهیبد ك کند نه یاسلللت که انسلللان را به خدا نزد یقلب یو آ

گاه داشتن، نسبت عموم و صائب یأرت و رين بصيب زیرا صائب؛ یو داشتن رأ یشیو دوراند یمطلق آ
 و نظر صائب یرأادشده( از حسنی یمعنا)به یريهر بصکه  توان گفتیم. مطلق برقرار است خصوص
را یر هم باشللد؛ ز يبصلل بود یرأحسللن یدارا که برای مثال یسللت که هرکسلليگونه ننیاما ا اسللت،دار برخور
ك نکند بلکه یتنها او را به خدا نزدباشلللد، اما نهداشلللته  یرأو حسلللن یريگميقدرت تصلللمکن اسلللت مم
در جبهه مقابل  اما از آن ن صفت است،ینکه متصخ به ایا بااست که  یرد و آن زمانيمقابل خدا قرار گدر
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ه به یکنار معاودر یبرخوردار بود، ول یرأو حسللللن یرکیکه عمروبن عاص از ز کند چنانیحق اسللللتفاده م
 . رت او ين نبود مگر از عدم بصیپرداخت و ا ؟ع؟یمقاتله با حضرت عل

س يقبنقره دانسلللللتحاضللللر در صللللحنه کربال  یمنفتوان او را جزء خواص یکه م یجمله کسلللللاناز
انست خود را از حروم بود، نتورت ميی بصي، چون از فیرأشهرتش به حسن باوجود یواست.  یحنظل

که ازطرف عمر. ونددیو به حق بپ بکشللدعمرسللعد کنار  بپرسللد که  ؟ع؟ماما سللعد مأمور شللده بود از آنجا
ان اسللللت و من گم یرأبه حسللللن موسللللوم یاو مرد»: مظاهر گفتبنبيحب ،نجا آمده اسللللتیبه ا چرا
 سلللعد و اخذ جواب از عمر امیدرهرصلللورت، پس از ابالغ پکردم که او داخل لشلللکر عمرسلللعد شلللود. ینم

و  یگردانیم یحق روهبلل امللام نیقره! از ا یبر تو ا یوا: کرد و گفللتمظللاهر بلله او روبنبيللحب ؟ع؟امللام
آن شللقاوتمند . یاافتهیت یم را که به برکت پدران او هدااما نیکن ا یاریا و ي؟ بیرویظالمان م یسللوبه

 ،۱۳۷۴، )قمی «نم چه صللللال  اسللللتيکنم تا ببیفکر مرا ببرم و بعد از آن با خود  سللللعدابنام یپ: گفت
 . ان کم نبودنديان کوفيمن افراد دریبرنگشت و البته از ا همدر آخر . (۳۹۷ص

 یالهيتعصبات قب. 3-5

نه يزمدر  ؟ع؟نیالعابدنیم ز اما (1/۱۱۰۱ تا،بی ن،يمع). کردن اسللتیدارجانبمعنی بهلغت،  در  تعصللب
 یشللود آن اسللت که کسللیکار مهاواسللطه آن گنکه صللاحبش به یتيعصللب»د: یفرمایم ن نوب تعصللباتیا

گ ستيت نيعصب ،داشتن قوم خوددوست یگر بهتر بداند، ولین قوم دکايقوم خود را از ن ،بدان ر بلکه ا
امبر یپس از پ. (7/۴۲۱تا، بی ،ینيکل) «ت اسلللتيقوم خود را بر سلللتم کمك کند آن ازجمله عصلللب یکسللل
کرم  ،فهيجان گرفت و در سللللق یالهيو قب ینژاد یها، دوباره تعصللللبیجاهل یهاارزش یايبا اح ؟ص؟ ا

. کننده بودنيیه نژاد تععمر، مسئل ینفرشش یدر شوراحرف اول را زد.  یستيوناليو ناس یمسائل نژاد
کارگزاران یزدند و راز لغزش برخیاو حرف اول را م یبسللللتگان پدر ،در حکومت عثمان  ؟ع؟یم علاما از 

 (. ۲۶۸ص ،۱۳۷۲ ،یخاتم) ن بوديز همين
ار مشللهود يان خواص و سللران لشللکر کوفه بسلليمدر یالهيز تعصللبات جاهالنه قبين ه عاشللورايدر قضلل

ن يواسللللطه همبودند و به دیزیه و یدار معاوکه طرف یلیدر کوفه کم نبودند سللللران و بزرگان قبا. اسللللت
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 ییگرانکه تعصللللبیا گواه روشللللن بر . ها اقتدا کردندل به آنین قبایاز ا یاري، بسللللیقومتعصللللب جاهالنه 
آن است که روز نهم . از آنها در صحنه کربال بوده است یرویدر انحراف خواص و پ یمهم جاهالنه، عامل

که عمریشللللمر ملعون د یرم وقتمح و  ؟ع؟سللللت، قصللللد کرد که حضللللرت عباسقتال ا یايسللللعد مهد 
: بلند گفت یبا صلللدا رو نیازا. کرده و به لشلللکر عمر سلللعد ملحق کندك یتحر یگریبرادرانش را از راه قوم

ن يالبن، امبرادر  ن چهللار یمللادر ا زیرا؛ «نللد فرزنللدان خواهر من عبللدات و جعفر و عثمللان و عبللاسیکجللا»
خواسللللت یشللللمر م. (۳۹۷ص ،۱۳۷۴ )قمی، له بودين قبیز از ايشللللمر ملعون ن کالب بود کهیبنلهيقباز

ه با ک «ديامان ن جهت هم در يد و از همید به ما ملحق شویبا یور نید، بديله ما هستيشما از قب»: دیبگو
تو که  یناما تو و لعنت باد بر  یهاباد دستدهیرب»گفت:  رو شد کهروبه ؟ع؟عباس پاسخ کوبنده حضرت

 . (۳۹۷ص ،۱۳۷۴ ،)قمی «یما آورد یبرا

 گيرینتيجه. 6

سلليد  ،یعنیشللکوه و عظمت آن بزرگواران الهی دار پیام ،های آنها و عبرتنهضللت عاشللورا با تمام درس
وجودآمدن به در  که خواص منفی نوشتار حاضر روشن کرد. است ؟ع؟جوانان اهل بهشت امام حسلين
گر دعوت جعفیحر لامث برای. این واقعه نقش مهمی داشتند  کرد و از ترس مرپ،را قبول می ؟ع؟ماما ا

شللللده های انجامبررسللللی در . خوردرقم می یدیگر شللللکلکرد شللللاید این جریان بهرا رها نمی ؟ع؟ماما
 ؛ یعنیکاران بودندزیان یگروه: ایسللتادند ؟ع؟م حسلليناما مقابلدو گروه از خواص درکه توان گفت می

 سللللتمکاران بودند که آنها هرچندنيز  یگروهشللللناختند. که منحرف شللللده بودند و حق را نمیخواصللللی 
گاهی داشللللتندو جایگاه واالی ایشلللللان را می ؟ع؟ماما  ؟ع؟ماما قابلم، اما باز درشللللناختند و از حق آ

که در کربال بهبه گزارش قط. زدندایسللللتادند و حادثه عاشللللورا را رقم   هوای دنيا آمدندعی تاریخ، آنهایی 
 و  آنها در بال. د بسللليار ناچيز بوداین جنایت دریافت کردندرمقابل  که جوایزیچيزی نصللليبشلللان نشلللد. 

گر کسللی یعنی ا ؛ این عبرت بزرپ اسللتد. مان شللدنکارهایشللان پشللي از  مصلليبت و بيماری مبتال شللدند و 
و هم  شودمین از دنيا هم چيزی نصيبش دیده گرفتاو حق را ن شداز حق منحرف  سيدن به دنيابرای ر

 . مانددر دنيا و آخرت دست خالی می
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