
 
  ایراناعراب و در جنگ  شرکت حسنین ۀشبه

  *االسالم والمسلمین مصطای محسنیحجت

  اشاره

 ،شدودم  ردرح گ گسدترد بده مجدازی فضای در که شبهاب  یک  ازامروزه 
ستیزان از دامن زدن به این لما ان است   دف اسالممس به دستبحث فتح ایران 

 ،اسالم را خشن جلوه د ندد  یکد  از ایدن شدبهاح ۀاین است که چهر ،شبهاح
استناد  اان بافکندر این فتوحاح است  شبهه حضور امام حسن و امام حسین

 با اثباح حضور این بزرگدوارن که ای مجعول و گا   مغرضا ه بر آ ند به گزارش
جوا ان بکا ند  اگدر  ایرا   و مخصوصاا  ۀاز قداست آ ان در جامع  اآن جنگدر 

در   ا  داشته باشیم، عدم حضور حضدرح علد  یچ دلیل  بر رد این گزارش
باشدد   بوا د دلی  محکم  بر جعل  بودن حضدور حسدنینم   اجنگاین 
حداح اما در فتو ؛حضور فعال داشت  ای زمان پیامبردر بمام جنگ عل 

مصدلحت بدرای داد کده ایدن مشداوره  یدز م بنها به خلفا مشاوره  1شرکت  کرد 
بدوان بده راحتد  م  با عددم حضدور حضدرح علد   مسلما ان بود و اسالم

                                                           
  دا شگاهو  مدرس حوزه *
  919، ص1الذ ب، ج ، مروجی  مسعود1
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 ،ا د  در این  وشدتاردر این فتوحاح حضور  داشته  یز دریافت که فرز دان ایشان
در فتوحداح  حضدور حسدنین بدارۀررس  چند گزارش مجعول درو ببه  قد 

 شود پرداخته م یادشده 

 منابع شیعی

 قدش و  بده ایاشداره باریخ ، آثار و حدیی  جوامع از اعم یع ش اولیهمنابع 
در فتوحداح  دار دد  بدا بوجده بده ا میدت  حضور امام حسن و امام حسین

 ۀ دای اجتمداع  ائمدموضوع و حساسیت منابع شیع  در ثبت و ضدب  فعالیت
ا جدام بوان بصور کرد که این دو امام چنین سفر مهمد  ، چگو ه م معصوم

مندابع  کده گدا     ای به آن  کرده باشدندد، اما منابع شیع   یچ اشارهنباش داده
 ،بر از این موضوع را دربارۀ این دو امدام معصدوممنالب و حواد  بسیار کوچک

یکد  از  د کرده باشنغفلت  چنین موضوع، نای به بوا ند  سبت م  ،ا دکرده ثبت
،  مین دلی  تاريخ روياناولیاءالله آمل  در کتاب  ن محل  ربرستان به  امامورخ

عالمده  1ذکدر کدرده اسدت   ای یادشدهآ ان در جنگ را برای اثباح عدم حضور
 ا را فاقدد اعتبدار این گزارشکه معاصر  یز  ۀسیدجعفر مربض  پژو شگر برجست

 2ی استوار باریخ   دارد  ا مبنااست این گزارشمعتقد  ،دا سته
جا حکومدت و در آن رفتنددوم قرن سوم، ساداح حسن  به ربرستان  یمۀدر   

 حسن بن زید از  وادگان امام حسن مجتب   علویان ربرستان را بشکی  داد د
 ا در شمال ایران حکومت کرد د  با بوجه بده مدح ،و پس از وی محمد بن زید

ای جدا داشدت اشداره ، دبود گان امام حسن مجتب که این دو برادر از  واداین
برین  دا کوچدککده آننآکرد دد، وحدال به حضور جدشان در ایدن مننقده م 

                                                           
  ۴0، صرويان يختار ، آمل یاءالله  اول1

  179، صمجتبی حسن امام سیاسی زندگانی از تحلیلی ، عامل    جعفر مربض2



   971  در جنگ اعراب و ایران شبهۀ شرکت حسنين

 ا د  ای به این حضور  داشتهاشاره

 منابع اهل سنت

شدود  دربارۀ این حضور دیدده  م  صحیح  گزارش یزدر منابع ا   سنت  
 دای  در ایدن بداره دار دد کده گزارشفقیده البته ربری، بدالذری، مقدسد  و ابن

 از  ظر سندی  یز مخدوش است   ، ا عالوه بر ضد و  قیض بودن ای آنگزارش
دو گزارش را با یک سند و با  ،فتح ربرستان بارۀام دردر وقایع سال س  یربر

و افراد دیگر  کند  در گزارش اول به حضور حسنینچند سنر فاصله  ق  م 
رغم ذکر افراد دیگر،  ام  از امدام به ،اره دارد و در گزارش دومدر فتح ربرستان اش
 برد   م  حسن و امام حسین

 گزارش اول: 
حدثنی عمی با شبه، قا : حدثنی علی با محمد، عا علای باا 

مجاهد، عا حان، باا ما او، قاا : رازا سام د باا ا ماا  ماا 

نااس ث ث ا ییید خیاسان، ه ممه حذیفة باا ا  ماان ه  ةسن ةا كوف

، ه مماه ا حیاا ه ا حیا ا ه عبدا لاه ما ا حاب رسو  ا لاه

با عبااس ه عبدا لاه اباا عمای ه عبدا لاه باا عمایه باا ا ماا  ه 

عبدا له با ا زب ی؛ عمی با شبه بیای  نی  کید اا علی با محماد اا 

علی با مجاهد اا حن، با ما ک که: سام د باا عاا  باه ساا  

م حذیفاة باا شادخیاساان  جناگ راهایاو، اا کوفه به منظور سی

بااا هی بودناادم حیااا ه  یمااان ه کیااانی اا یاااران پ مباای خاادا

حی ا ه عبدا له با عباس ه عبدا له با عمی ه عبدا لاه باا عمایه 
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 1با عا  ه عبدا له با اب ی ن ز با هی بودندم

 گزارش دوم: 
حدثنی عمی با شبه، قا : حدثنا علی با محماد، قاا : أخبینا  

ا اللبای، قاا : رازا سام د  کحن، با ما ا علی با مجاهد، عا

ث ث ا، فاتی جیجان ه طبیساان، ممه عبدا له باا ا مبااس ه ة سن

عمای  :ا زب ی ه عبدا له باا عمایه باا ا ماا عبدا له با عمی ه ابا

با شبه بیای  نیا  کاید اا علای باا محماد اا علای باا مجاهاد اا 

باه  هباه ققاد جناگ او، حن، با ما ک که: سم د به ساا  سای

ىیىان ه طبیساان رفتم عبدا له باا عبااس ه عبدا لاه باا عمای ه 

 2اب ی ه عبدا له با عمیه با عا  با هی بودندمباا

مربب  به فتح خراسان اسدت، امدا ایدن  ،ا د که گزارش اولکرده بصور  برخ
 کدردهذی  فتح ربرسدتان ذکدر  را زیرا ربری  ر دو گزارش؛ گفته پذیرفتن   یست

بایدد ذید  فدتح خراسدان  ،شدارش اول به فتح خراسان مربوا م است و اگر گز
آمد  از ررف دیگر، اگر کس  از عراق یا عربستان به سوی شرق ایران حرکدت م 
 دام  ،رود؛ به  مین دلید  در گدزارش اولشود به سوی خراسان م گفته م  ،کند

جدا کده و از آن ؛اسان()یرید خر «آ نگ خراسان کرد»خراسان آمده و گفته شده: 
ربرستان بوده، در گزارش دوم  ام ربرستان آمده است و گفته شده:  ،مقصد  های 

أی ) «به گرگان و ربرستان آمد»  ( جرجان و ربرستان ب فی
زیرا علد   ؛یابیم که  ر دو گزارش مخدوش استم در سندی  البته با بررس

مالدک  یدز مجهدول  و حدنش بدن 7شده یهبن مجا د در منابع ا   سنت بضع
                                                           

  621، ص۴ج، یطبر تاريخ، ربریمحمد بن جریر   1
  679   مان، ص2
الدین ؛ جمال796، ص1، جيبتقريب التهذ؛ و 999، ص7، جتهذيب التهذيبحجر عسقال  ،   ابن7

  111 د119، ص61، جتهذيب الكمالیوسه المزی، 
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 این گزارش حت  بر مبنای ا   سنت  یز صحیح  یست  ،بنابراین 1است 
 سد: وی  یز در جریان فتح ربرستان م  یبالذر

در ایاا جناگ باا هی  طا ا ده پیی علی با ابی شودیىفاه م

کاه اا کیای فیماانی دریافات آنبای ،همیاه بودندم به قو ی سم د

 2بیساان رفتم ه ا له اعل مکند، اا کوفه به ققد جنگ ط

 از جمله:  ؛وارد است روایت، این بر یرادچند ا
بلکه آن را با بردید بیدان  ، کرده ذکراین گزارش  برای یسند بنها  ه ی  بالذر1

یک  از کارکرد ای  واستفاده کرده است « قالیُ »؛ زیرا از فع  مجهول کرده است
یعند  خدود  ؛دن منلب اسدتفع  مجهول در ادبیاح عرب، مشعر به ضعیه بو

  به گزارش اعتماد  دارد ، ویسنده
که فع  ماضد  « ا دقالوا؛ گفته»گوید: بالذری م  ،  در ابتدای این روایت2

یقدال؛ » ویسدد: در ربرستان رسیده، م  گاه که به حضور حسنیناست، آن
که فع  مضارع د حال و آینده د اسدت  یعند  قسدمت  از گدزارش در « گویندم 

ولد   ،اسدت دا  قد  کردهمنابع قب  از بالذری آمدده و بدالذری گدزارش را از آن
شدود در زمدان حیداح بدالذری گفتده مربدوا م  قسمت دوم که به حسنین

 است  شدهم 
  یداوردهاما سدندی بدر گدزارش خدود  7،مقدس   یز به این منلب اشاره کرده

گویدد ن فتح سخن م از صلح در ایصراحت البته بر فرت صحت، او به   است
                                                           

  19  عل  بن محمد شمشار ، األ وار و محاسن األشعار، ص1
قالوا: وّل  عیمان بن عفان رحمه الله سعید بن العاص أمیة الکوفة ف  : »962  بالذری، فتوح البلدان، ص2

رالب علیه السالم، و قی  أیضا أن و الحسین ابنا عل  بن أب  سنة بسع و عشرین    و    فیما یقال الحسن
 « سعیدا غزا ربرستان بغیر کتاب أباه من أحد و قصد إلیها من الکوفة؛ و الله أعلم

  119، ص0، جالبدء و التاريخ،    مقدس7
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 که  شان از عدم درگیری و کشتار است  
سعید از کوفه درآمدد و بده جهداد بدا ربرسدتان »گوید: فقیه مورخ  یز م ابن

بدا  1« با سعید بود دد دو فرز د عل  ،حسن و حسین ،پرداخت  در این جنگ
 افدزون بدر ایدن ؛بدریمسدند بدودن آن پد  م م  در این گزارش  یز به ب أکم  ب

اشداره کدرده و از دیگدر  و امام حسینحسن  ویسنده در اینجا بنها به  ام امام 
آورد و ایدن  ا یاد شده، ذکری بده میدان  مد مشا یری که در گزارش ربری از آن

 بوا د دلی  خاص  داشته باشد خود م 
عالوه بر آ چه گذشت، دالی  دیگری  یز بر رد ایدن  ظدر وجدود دارد کده بده 

  ا اشاره خوا د شد: بعض  از آن
ق( ضدمن  قد  200) بن خیاا ةق(، خلیف710) پیش از ربری :شاهد اول

و  2ای  کردهاشاره فتح ربرستان به دست سعید بن عاص، به حضور حسنین
ام اسم  از فتح ربرستان  یاورده و فقد  ق(  یز در وقایع سال س 272) یعقوب 
بن عامر، حاکم مصر بدرای فدتح  سعید بن عاص، حاکم کوفه با عیمان ۀبه مسابق

 7خراسان اشاره کرده است 
در  در عصر خالفت خویش  یز از شرکت حسنین عل  :شاهد دوم

 دای دیگدر کده در برخد  جندگکرد دد   ای جنگ جلوگیری مد برخ  میدان
مدا ع رفدتن آ هدا بده معرکده جندگ   امدام علد حضور داشتند،  حسنین

به میددان  از رفتن امام حسن و امام حسین»فرماید: م  امام عل شد  م 
که آن حال 0« قنع شود رسول خدا  سِ   ، برد دریغ دارم با مبادا با مرگ آن دو

                                                           
  079، صالبلدان  ابن فقیه، 1
  12، صتاريخ خلیفة  خلیفة بن خیاا، 2
  01، ص6، جیعقوبیتاريخ ال  یعقوب ، 7
  11، ص۴6، جاالنوار بحار ، ؛ محمدباقر مجلس6۴۴، ص1ج، البالغه نهج شرحید، الحد اب  ابن0
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 میان ایشان و چندا   ۀو فاصل ندجنگ حضور داشت ۀدر صحن امام عل  خود
  بودفرز دا شان  
در فدتح  بمام روایاح باریخ  که متعرت شرکت حسدنین :سومشاهد 

ا د،  اظر به حضور آ ان در فتوحاح عصر عیمان  سدتند؛ عصدری ستان شدهربر
 ۀکه در زمان دو خلیفین فاصله را با دستگاه خالفت داشت  اینبیشتر که عل 

سدوم  ۀامدا در زمدان خلیفد ؛شرای  و خلفا را داشت ۀمالحظ بیشتر عل  ،اول
 ، امدامین مالحظاح به حداق  رسیده بود  چگو ه ممکن اسدت در چندین شدرا

 سوم شرکت کنند  ۀاجازه د ند دو فرز دشان در فتوحاح عصر خلیف عل 
بدود  وی  سعید بن عاص یک  از دشمنان حضرح علد  :چهارمشاهد 

علت حضور در جنگ جم  به  فع عایشه را، خارج کدردن خالفدت از دودمدان 
 سعید بن عداص یکد  از دشدمنان سرسدخت ،بنابراین 1کند عبدمناف عنوان م 

 دم بده صدورح آن ،بحدت فرما دد   وی بیت بود و  مرا   حسنینا  
رور که پیش از این اولیاءالله آملد   یدز بده ایدن  مان ؛سرباز بسیار مشک  است

  کردمنلب اشاره 

 گیرینتیجه

در فدتح ربرسدتان سدخن  از حضور حسدنین ، ای  که در منابعگزارش
شدوا د متعددد دیگدری بدر عددم  این، بر و عالوهند؛  مگ  مخدوش ،گویندم 

 حضور آن حضراح در این فتح وجود دارد 
 ام این دو امام در این گزارش جعد   ،رسد به دالی  خاص مذ ب به  ظر م 

د ندد و با خلفا را به  شدان م  چراکه از یک ررف  مرا   ائمه ؛است شده

                                                           
  ۴79، ص1، جتجارب االمممسکویه،   ابوعل  ابن1
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ریزی در ایران، از ررف رقبای آ ان پ  از ررف دیگر بخریب شخصیت ائمه
 شود  م 

 ای مخدوش، برآ ند بدا حضدور آ دان در ایدن برخ  با استناد به این گزارش
 ای مخددوش به بیان عین گزارش ،حت  این گروه ؛فتوحاح را قنع  جلوه د ند

کنند که امامان شدیعه در داری در  ق ، وا مود م بسنده  کرده و بر خالف اما ت
 ای از این گزارشحت  که چنین برداشت    در صورب ؛ا دکشتار مردم سهیم بوده

 آید  به دست  م  یز  مخدوش
 
 


