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بمررهمنالعاتوپاسخگوییبهشبهاتحودهتلمیهقم مدیرگروهادیانومذاه*
  ۹۳۴،صسیره پیروایان مهدآپیشوایی،9
 00،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،2
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 . شیعه1

گجذا آشجدهاسج   اموسیلهشخمپیامبراسالمبه،مذهبشیعهامامیه
اماتنجوان9؛شیعهبود،ا گردیدکاشهد  ودگا  سولخدار خستین امی

مجرو بجه، بجودهصو تیکمذهبمنجر بهشیعهد تصرپیامبراسالم
مجذهبشجکربجه،بیج دمانباا ساامتقایدشیعیو هبرآاماماناهر

دهد بجا وججهبجهاینکجهد برابرسایرمذاهباسالمیخود ا شانمیمستقر
الدماسج سجیر حجوالت،راماًلشیعیواسالمیبودی هضت، هض تاشو ا

 گیردا بر سیقرمو دمذهبشیعه اتصرامامحسین

 ـ مذهب علوی یا تشیّع سیاسی

دوگرایشتثما یوتلوآد میان،نامؤمنپ ادقترتثمانوخالد امیر
شدرهتلجیبهرسیگفتهمی«شیعه»،مسلما انبهوجودامد د ایندمان

 2اصنال شیعیوتثما ی ایجبود ، واداین داش  ابرتثمانمقدممی
 ظر ا یخیبهمذهبتلوآویا شجّیعاد،نامؤمنرودهبهامیرگرایشمردم

وبه عبیربرخیادمحققانبه شّیعتراقیمعروفاس  ادمنظرایجن،سیاسی
شیخین)ابوبکروتمر( یهخلیفجهمشجروعبجودهوبنجابجهگفتجهقاضجی، فکر

اداتتقجاد شجّیع،نامؤمناتتقادبهبر رآشیخینبرامیر،تبدالابا معتهلی
سّن شیخین ابجرسجّن تلجی،بساد برخیموا دسیاسیبودهاس  چه

مد جنجگجمجربجهامجامیرهد ریفی  قسیمزنجالو آداد د؛به رجیحمی
َ الُزَمَری »گفتند: ویااینکهوقتیامامدسجتو منجع مجاد جراویح ا« َازَطناُسن 

درودیجانرجهد مسجادجمجعشجدهبود جد،دریجادصاد ررد، عدادبسیا آا
                                                            

 0ج۴،صدائرةالمعارف ترّیع سیدمحمدمهدآجعفرآ،9
 ۹00،صالمقالت والفرقتبداللهاشعرآقمی، سعدبن2
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9سرداد د «واُزَمراه»

 ـ تشیّع مذهبی یا اعتقادی در کوفه

بهروده، شّیعوا دمرحلهجدیدآشجدوایجنخجودِاددمانو ودامامتلی
امامبودرهد گسترشو ثبی  شّیعد میانرودیان قشاساسیبادآررد جد 

بجهرودجه،د صجحنمسجادرودجهاصجحابیشانحضرتد ازادو ودخو
 اد با هحدیثزدیربهشهادتللبیدود حجدودسجیهده فجر سولخدا

نـُ َمـ »خداشنیدیمرجهدرمجود:صحابیشهادتداد درهمااد سول َُ

َموْهُ 2« تلیموالآاوس ،پ ،؛هررهمنموالآاوهستمَموُْهَفَزَلی 

 در شهر کوفه  ـ شیعیان مذهبی در زمان قیام امام حسین

دلیر  وجهیحضو داشتندد شهررودهشیعیا یقابر،امامحسند تصر
بجایهیجد اایناس رهوقتیشیعیانرودهتجدمبیعج امجامحسجین،بران

د منجهل،شنید د، صمیمگردتند اامام ابهرودهبیاو  د ا انبراآاینمنظجو 
وامد شبهمکهاگاهشد دوگفتنجد:سلیماناجتماعررد دوادرا حسین

للبهجمد اآاداشرافدرص  ویسیم ابهرودهبیاید البتهتدهبهاو امهمی
هاآدروشدنجنبشررد درهپ اداشکا شدن شا ه ویسیمشا ر این امه

امجامحسجینود  أسسجپاهرودجهبجرضجّد دشجدشیعی،د رربالحاضر

3 شانادهماهنگیا اند یک ولئهدا د ،جنگید درهاینحرر ا ان
بجههمجراهامجامحسجین،د بصره یهشیعیا یوجودداشتندوبههمیندلیر

هاییبجراآشجیعیانبصجره وشج   جامداشج ، امجه«سجلیمان»زالمشرجه
                                                            

یانپناه، محمد ضاهدای 9   ۱ج1،صشناسی فکری معارضان قیام کربال جر
 11و1۳،ص۹،ممسند احمدحنبرشیبا ی، احمدبن2
 250،صحیات فکری ـ سیاسی امامان شیعه  سولجعفریان،3
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بجهواو ادستگیررجردوادامدنسلیماناگاهشد،حارمبصره،دیادبنتبیدالله
9دا اویخ  

 . فرقه خوارج2

سربراو د د شعا ایند جنگصفینادمیانلشکرامامتلی،درقهخوا م
»درقهاینبودره:  ْ َهُْحکَمَا امیجر« خجدا یسج جهحکومج ،؛حکومتیَلل 

َلَمُ َحٍق»درمود:د پاسخبهاینرالمتلی،مؤمنان ََ یـَدَعَهـاَعاَطـل  َُ
ُ
،؛ایجنأ

2« بالرا ادهشدهاس ،اآح،اس رهادانرلمه
 بجه،ودهبود بههمجینجهج ر، وستایید پش «حرو اء»مررهایندرقهد 
رو آ  3گفتند میخوا م،حی

هاآزیراسجالمیمعاویجهوبخوا مد جنجگ هجروان،سیاسج رسرباوجود
وده،د دماناوقد تبگیر د ا اند رودجهچنجدینبجا رهخوا مرباتثشد
ولیرا شانبهوسیلهحارمانرودهبجهشکسج ا اامیجد اخجرین؛قیامررد د

ودجهرگردتندمامامو  تهدهدیاد،پ ادبه وسطابن،ودهر خوا مد یسرروب
ویان،شایدبتوانگف ا ان خوا م د گیرآ بنابراین،با وجهبه ا اامگرد   می باا 

 0ا د ردهکا آ کیکاددولرف،همد جریان هض حسینی،باهیچ

 مذهبی عثمانیه ـ . فرقه سیاسی3

رکساتدهابوبد سقیفهبنید  گبعداد حل پیامبراسالمرهبیهنگامی

                                                            
  251ج25۱ همان،ص9
ــذب شججرف ججووآ،بنالججدینیحیی محیی2 ــرح المه ــوع ش ــة »المجم ــع تکمل ــبکی م الس

  2۹1،ص۹۱،م«والمطیعی
 ۴۹۹،ص۴،مبر پایه قرآن و حدیث و تاریخ دانرنامه امام حسینشهرآ، محمدآ آ3
 ۴2۴،ص0 همان،م0
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قرا گردتنجدگروهیادمردمد برابرامامتلی9تنوانخلیفه عیینگردید،به
ر(معجروفک)تمروابجوب«دا انخلفالرف»هبهکرهتنوانخاصی داشتند؛بل

شجدنتثمجاند دمجانشتهربعجداد،بنابرقولابوحجا م ادآاینگروه،بود د 
د ایندمانبه ام امیدهشد د شیعیانتلی«ا یهتثم»به،معاویهوبعدادان

 جامتلویجهوتثما یجه سجخ،هد دمانتباسجیانک ااینشهرتداشتند«تلویه»
اسجم،یعنجیشجیعهبرگشج وبجردیگجران،گردیدوتلویهبه جامپیشجینخجود

2سّن گذاشتهشدوایناسم اامرودادامهدا د اهر
وججود«سجّن اهجر»مجذهبی حج تنجوانمحسجیند تصراما،بنابراین

د ایجندمجاند برابجرمجذهبتلجوآوشجیعهقجرا ، داش ومذهبتثما ی
اآاسج رجهبسجتر جا یخیانبجهاصنال سیاسیو امدرقه،داش  تثما یه

لجین مجود فکجرتثمجا یوگردد اّوادانبادمیشدنتثمانوحوادثپ رشته
قبودرهبه36 ظامیانبا فکرتلوآ،د جنگجمرد سالج قابرسیاسی

منجر لخالد سهخلیفهاّو،شکس ا اامید د  فکرتقید یدرقهتثما یه
د ،؛امجا جوعادرالجیاناسج مجو دقبجول بجودههوخالد امامتلیبود

همجراهبیج واهرنامؤمنجشدرهباسبولعنامیرهاظاهرمی اصبی
3بود 

 ـ مذهب عثمانی در کوفه الف

وبود جدا هااد وع شّیعسیاسیوبیشترمررهشیعهتقید یوسیاسیبود،روده
داشتند  شّیعسیاسیرهخالد تمروگرایشبه شّیعمذهبی،ا د یجمعیت

                                                            
 2۱۹،ص2،مصحیح بخاریاسماتیربخا آ، محمدبن9
 ۹۱1،صفرق و مذاهب کالمی تلی با یگلپایگا ی،2
یانپناه، محمد ضاهدای 3  ۹۱ج۹2،صشناسی فکری معارضان قیام کربال جر
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د اتجر،داشجتندمقجدممیا جان ابجرامجامتلجی،ابوبکر امشروعدا سجته
داشجتند  اشجدنبجهمجذهبتثما یجهحکوم  سمیامویاناستعداد هدیجک

منتفجید رودهوجودپیروانمذهبتثما یهد دمجانامجامتلجی،همچنین
ادسجوآ،شجدنمجذهبتثما یجهد رودجهولیگسجترشو هادینجه؛ بودهاس 

آبجودد حّد،امویانابوسفیانا اامگرد  این الشبنةویژهمعاویبه،امویان
،د سرروبیتلویجانهردو دیفمذهبتثما یشدوهم،رهمذهبسفیا ی

هدفبود د هم
،دداییشجهرهاآتجراقبراآشیعه،ویژهبعدادصلحباامامحسنبه،معاویه
اآجا بجه جالشهمه،شهررودهو قوی مذهبتثما یهد اینشجهرهاخاصه
گماشج ومذهب ابراینشهرهامیحارمانتثما یمقصود،وبراآاین مود

رججردوادادسیاسجج ا تججابو نمیججعد  غییججرادکججا وتقایججداسججتفادهمی
هاآرججرد سیاسجج خصججوصد شججهررودججهحمایجج میبه،مججذهبانتثمججا ی
حتجیادجرادآ ارجهد اینبودرههاآچهروپنااهدداییمعاویهد دههشیعه
 اهمراهیرردهبود د،ادگذشتهخودپشجیمانسجاددوناؤمنمامیرهاجنگ

مذهبدکرآا ان ااد شّیعسیاسیبهتثما ی بدیررند 
هاآهاآامویانو غییراتسیاسیا انرجهدمینجهبا وجهبهسیاس ،هرحالبه

 وجهیادقبلججیاند رودججهبججهوجججودامججدهبججود،شججاهدجمعیجج قابججر
هابود درهلشکربه گمذهبهاد رودههستیموهمینتثما یمذهبتثما ی

9 شکیرداد د دیاد اد برابرامامحسینابن

 چگونگی عقاید مردم عراق .ب

، مودآخاصیدا د شهرروده،شهررودهادحیثاتتقادآوسیاسی،د تراق
                                                            

 ۴1ج2۹ همان،ص9
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همیشهپایگجاه،شهرق  سی شد این93د پیدتوحاتتراقوایراند سال
دهد جادمجان شانمی،پیشینه ا یخی شّیعد روده9شدهاس   شّیعشناخته

خصوصبه،هاآامامتلیقبهخالد  سید،ا دیشه23تثمانرهد سال
د میان ودهرودیانمنر  بودهاس ؛بلکها جانپیجرومکتجب،ادجنبهمذهبی

هرگاهرسجید میجانرودیجاناددضجایرامجامتلجی، وا د اداینخلفابوده

2شد ادسوآمردمروده ا دهمی،گف سخنیمی
،مسججلما انهججاآهاآا حرادججیتثمججان،اتتراضظهججو وگسججترشسیاسجج 

موضجعمیجا ایگرآ اد میجانتلجیامامخصوصرودیان ابرا گیخ  به
لبیعجیبجودرجه،امجرایجنبجاوججود یروهاآمعترضوتثمجانداشج ؛امجا

 وججه،هاآزلجطتثمجانهاوسیاسج بجاسجّن هاآامیرمؤمنجانمخالف 
جدو نوجودللحهودبیربا،معترضان ابهخودجلبرند پ ادقترتثمان

جتایشجهشجک داشج رجهیکجیاداندو،بجراآخالدج اد هبرانمعترضان
 نهجاسجراغ،منجیرودجهودیگجرانبرگهیدهخواهدشد؛اماا صجا و یروهجاآی

3 دتندوبهاصرا دیاد،او اخلیفهخودا تخابررد د امیرمؤمنان
دورجه سجدبا وجهبهشواهدوسخنا یرهبههنگامبیع ایرادشد،به ظرمی

گرایشسیاسیواتتقاددینید میانرودیاند اینا تخاب قشداشتهاسج ؛
0 هتقید ی ؛ا تخاب،یکا تخابسیاسیبودهاس ن،ایلو رلیولیبه
تالوهبراینکهبجرگرایشتلوآداشتندومعتقدبود درهتلی،ررودیانبیشت

شجدنتثمجان داشجتهوحتجید گو هدخالتید رشجتهتثمانبر رآدا د،هیچ
                                                            

  ۴ همان،ص9
 0 همان،ص2
  ۱ج0 همان،ص3
  ۱ همان،ص0
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اس وخالد اوبا وججهبجهبیعج رمکبهاوادهیچروششید یز و دیده
،اتمادمهاجرانوا صا وبه گاناد ابعینو یهبیع اصحاب سولخدا

تمومیمردم،یکبیع رامرومشروعبودهاس  اصنالحیرهبراآاظهجا 
اد،بنجابراین شد،دینتلید مقابجردیجنتثمجانبجوداآبیانمیچنینتقیده

هاآد میجانوجنگشامهاآشیعیبرضّد رینموضوتا یرهد  هض مهم
دادهو قشمهمی ارهد بجرا گیختندوسجپاهداشجته، فکجرمجذهبا ان خ

9تلوآوتثما یبودهاس  
مردمتراقیاسارناندوشهربصرهورودهره رریبیاد،د تصرامامحسین

دمهابود د،ادسلنهشامد هراسبود د مرویژهیمنیقبایرمختلفمهاجر،به
مذهبشد دوشما آشیعههجمبیشترتثما ی،جنگجمرجه بصرهرهبه

مذهببود د رسا یهمبعدشیعه،بسیا آادمردمانروده؛اماد میا شانبود
رججدامادایججندو اهیچ یججهمججذهبشججد د تججدهدراوا ججیخا جی،ادصججفین

 یرومنجد،عیانتجراقپسجندید د شجیامیه ا میرهبنیلو خواستند؛همان می
داشجتند شجاهدا کجهوقتجیامجاماصجرا بود دوبرحمای ادامامحسجین

تنجوانا ادتخود ابه،اآدرستاده امهبهشهادت سید،ا ان سلی حسن
خواستند ا هدا هابجرود؛امامابالغررد دوادحضرتبهشیعهامامحسین

2 ا پذیرد  دتوتا انتلیبنحسیناما

 عقاید و موضع سیاسی مردم مدینه و مکه  .ج

تنوانیکگاهبههیچد تصرامامحسین،مکهرهادشهرهاآمهمبود شهر
ویژهرودجهوشهرهاآتراق،به،اآ داشتهاس  د اینتصرشهرشیعیسابقه

                                                            
 7 همان،ص9
 ۳0،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،2
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سوممردمرودهشیعهبود د شجما آشجیعهاهمی داشتهاس ؛دیرایک،بصره
شجهررودجهمررهیج شجیعه ا شجکیر،ررد د بنجابراین یهد بصرهد دگیمی

9داد می
دا زالبًاادامویانمتنفربود د اینهالرف،ا صا خصوصبه،مردممکهومدینه

رهشما آدراوا یادا صا د انمیا یقریشبودهوپ ادجمروصفینخّط
تلجوآ بجودهوبیشجترحمای ررد د،سارنانمدینهلالبخّطادامامتلی

بااین فجاوترجهامیجد؛تمربود دبندبیرویاتبداللهبندا مشیتبداللهجا ب
2دبیربود ابن،هاآاینجمعی ا قالبی

 عقاید و موضع سیاسی مردم شام .د

هجوادا انگجیادشجد،همرهشامرمردمسو یه،ا دنودلسجنینمیمردمشام
ررد جد جاسجلنن امویانبود د مردمشامبا مجاموججودادمعاویجهددجاعمی

و جدمیا شانبما د وقتیمعاویهد حالاحتضا بود،ا انبهدیدا معاویجهامد
الَب َزَ َم »با رساظها ررد د:،ادانپ  أن  ََ َُرُجَم آَلَاَعـیُسـ  اَنَو َُ َعزَدَه

راٍبَالیآَلَاَعی رَضیَعذاَلَکَاَعدا ؛ُُ َُ اد،گوییبیع بعدادمعاویجه3؛َْواللَه،ْ
مجابجهایجن!بهخداسوگند،بهالابو راببرسد؛ هخیر،الابوسفیانبیرون دته
،د حالاحتضا بجودسرانشامد حضو معاویهره« امر اضی خواهیمبود

جنگصفینجه ادتلیبدگوییررد دوبه،جمعشد دود ضمنسخنا ی
اججاده خواهنجدرهرهضمنانبسیا آادشامیانرشتهشد د،بهمعاویهگفتند
پسجرشقجرا دسج دادخالد بهدرد داناوبرسدوبهاوگفتندخالدج  اد 

0دهد 
                                                            

  250،صحیات فکری ـ سیاسی امامان شیعه  سولجعفریان،9
 ۳0،صتأملی در نهضت عاشوران،  سولجعفریا2
 ۴۳۱،ص۳،مالفتوحاتثمالکودی، احمدبن3
  ۳۱ج۳0،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،0
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 عامه مردم توسط امویانانحراف عقیدتی و سیاسی  . ه

شجناختندوادخجودمعاویجههجممردمشامخا داناموآ ااد سجرپیغمبجرمی
ُسوَلالله»گف :شدهاس رهبها هامی قر َُ حُ َشَجَرُة خود،همچنیننا ا« َُ

لینسجخنرا یخجود،لبجاسخجو یدا ستند یهیدد اّو اوا ثخونتثمانمی
»وبهمنبرد امدوبهمردمشامگف :تثمان ابر نررد ُُ َوَاُصـا حُ َاهُلالَحقِّ َُ

ی  «دینهستیم رنندگانیا آو،مااهرح،9؛الدِّ
شجدت حج ررد د،بهمردمشاموحتیا ا یرهد مدینهادامویانپیروآمی

وبجهتلجی،گردتجه  تیراحادیثماعولد دضایرمعاویهوخا داناوقجرا 
منفیداشتند دستگاهاموآادشجگردهاآمختلفجی گاهیخا دانانحضرت
د ادامجه،بجه2؛ررد جداسجتفادهمیبیج مجردماداهرنبراآدو  گهداشت

رنیم هااشا همیهاییاداین وش مو ه

 . استفاده از مفاهیم سیاسی دوپهلو1 

رجردنمجردموبراآا امبودرهادمفهومسیاسیدوپهلود تصرامامحسین
یکی،«جمات »ررد د استفادهاد عبیر سیدنامویانبهاهدادشاناستفادهمی

معاویهبهدبانگردتنبراآیهیدبناد عابیرآاس رهتبداللهتمرد شببیع 
َق االل »دبیرگف :بنوتبداللهاو دوخناببهامامحسین  ُ قاَعـ َ َا َ رِّ ُُ َهَوْ

ناخجتالفا ا قواآالهیپیشهرنیدوبینجماتج مسجلم3؛َجماَزَ الُمسـَلَم  
گرد وبجرامیهقرا مستمسکبنی،اینتقیدهشخصیتبداللهتمر« یندادید 

اددیجنبجهمعنجاآخجرومجماتج  ابجااینمسئله  ریدو دید دومخجالف
دا ستند می

                                                            
 ۳0 همان،ص9
 ۳7 همان،ص2
 ۹۳1،ص1،مالبدایة والنهایةرثیر، ابن3
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 شکنی . مفهوم بیعت و بیعت2

شجدهبجود،مفهجومبیعج وآرهد میانمردمایجنتصجر هادینجهچیهآدیگر
دو ادمجردمشکنیبود معاویهمفهومسیاسجیشکسجتنبیعتجی ارجهبجهبیع 
مثابهخروماددیناسالمد میانمردم ثبی رجردهبجودوبجاایجنبه،گرد می

رجرد مجردم یجهایجنمسجئله ااهدافشومخود ابرمجردم حمیجرمی،شگرد
امجام،امیجهد سجایرشجهرهامجردمشجاموحامیجانبنی، وپذیردتهبود دواداین

گفتند ویا ا ش اخا جیمیحسین
رججهتایشججهبججهمعاویججهگفجج : ججوبججراد متبججدالرحمن،پسججرتمججر،هنگامی
 وا دا جان ااآومثر و میرد ددالمه ا هدیدرردهدبیروحسیندبنتبدالله

براد تادچشمم!المؤمنینا امباش هدیدرند،معاویهد پاسخاوگف :اآام
اموهمهمسلما انهجمامامنبراآپسرمیهیدبیع گردته؛برمنتهیه راس 

،ه ااینا داده  ریدشدهر اا د ایاتقیده وایناس رهبیعتیبااوبیع ررده
تقیدهمنایجن: قضرنمومردمپیمانخویش ا قضرنند؟تایشهپاسخداد

9  یس ؛امابا رمیومدا ابامردمبرخو درن
 یه ح  ج تیرایجنسیاسج شودرهحتیهمسرپیامبراسالممالحظهمی
دا د جایه می،شدههگردتهوشکستنبیعتی ارهبادو گردتمعاویهقرا 

 . مفهوم فتنه 3

هاآپدیدهسیاسیودینیدیگرآرهد اینتصرد میانمردمبه فجعسیاسج 
ادتادهبود،مفهومدتنهاس  هررسید برابردستگاهحکومتیمعاویهامیهجابنی

گرد جامعجهمعردجیبجاسجال دینجیوسیاسجیدتنجه،گردج ویهیدقجرا می
ی» ویسد:د انمیرهحکمبا وشتن امهبهمعاویهبن؛مثاًلمروانگردیدمی ُِّ َإ

                                                            
 ۴۴7،ص۳،مالفتوحاتثمالکودی، احمدبن9
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یوَمُکمَم ُحَس  َطَویَل  ُظ ُّ
َ
َللَ تَنَ َوأ نیُکوَنُحَس  َمرَصدا 

َ
امجام9،«َلسُ آَمُ أ

بجا هگویجدمجند اینرند اود این امهمیا گیهآمی امتهمبهدتنهحسین
لوال یباحسجینیرنمداستا حسینمنبعدتنهشودو صو میایمن یستمره
.خواهیدداش 

 ویسد،امامپاسجخ امهمیمعاویهوقتید پیاین امهمروانبهامامحسین
درستد:بسیا  ندآبراآمعاویهمی

« ٌُ ن َُ
َ
َوماأ یَجَدیر  َذ َعَلَغَكَزنِّ ُاَعَغ َرال 

َ
یَعَکتاَعَكَوأ َُ ُا

َ
َلـیأ ُظ ُّ

َ
َوماأ َع   َُ َلَكُمحا

ـ  م  ُْ ْیَتـَكَهـَذَها َم َو رَكَجهاَنَكَوماَازَظُمَفتَن   َُ َفی ُا  َهُزذ اآاد امجه2؛َزنَدالل 
هسهاوا من یس  مجنقصجدرهاییدادهبودآهد ان سب رجا ب و سید

هجادبجا جود پیشجگاهج نمد  جرراماگمان می؛محا بهوجنگبا و دا م
اآبراآام هامرودهیچدتنهراآداشتهباشموبدانتذ وبها ه،خداو دبه گ

« وم  وبرا ان یس ک رادحبه گ،اسالمی

 ای . نظام قبیله4

بجرمجردمحجارمبجود ادامو آاس رهد تصرامامحسین،اآ ظامقبیله
ادجرادهدادنمجردمداشجتندوهمج قشمهمید جهج ، ؤساآقبایرواشراف

د تصجر3پذیردتنجد  احتیدستو وسجخناو امیبه، وی قبیلهه ح سلن
اآبجودرجههمین ظجامقبیلجه،جامعههرنندهاآ باهیکیاداد امامحسین

 جانپیجروانا،خریدبوده احتیقابرمدا اناموآبهسرانقبیلهادسوآسیاس 
همجراه،ررد د اینسیاس پیروآمیهاادا ،بدوناینکهادحقای،باخبرباشند

                                                            
یخ مدینه دمرقتسارر، ابن9  250،ص۹۳،متار
 25۱ همان،ص2
 ۳1،صتأملی در نهضت عاشورا  سولجعفریان،3
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د حادتهتاشو ا قشاساسیتلیهقیامامجامحسجین،باایااد تبو رس

رردناشرافیادبااتمال وشاستبدادآوهمراهدبنتبیدالله، وبادآررد اداین
سلمد  ام رندخودبگیردومردم اپرارندهسلنه وا س روده اد باخویش،

9روده نهابما د 

 پاسخ به یک شبهه

 ابجها درهخودشیعیانرودجهامجامحسجینبرخیاینشبهه امنر  موده
شهادت سا د د؛دیرااینانامام ادتوت موده،سپ بهایشانخیا  ررد د 

دمان،شیعهبهمعناآمصجنلحامجرودآد پاسخبهاینشبههبایدگف :د ان
وجود داشتهاس ؛د حقیق چها گروهد رودجهوججودداشجتندرجهادامجام

دتوتررد د:
 اینانهمجانشجیعیا یبود جدرجهامجام اشیعیانخالمرهد اقلی بود د 9

همراهی مودنوبهوتدهخودودادا ما د دود  های ،بهشجهادت سجید دو
هاییما ند ّوابین ابهوجوداو د د مباقیما د د،قیاماگره

  امیهبه نگامدهبود دسیاسیرهادظلمبنیوشیعیاناتتقادآ 2
 قجشود شجهادتامجامحسجینررد دخوا جیرهد رودهد دگیمی 3

 داشتند 
بود ججدوبیجج ایججنگججروه،اددشججمناناهججر.تّمججالوپیججروانبنوامیججه 0
روشید دباحیلهو یر گ،بهاهدافخوددس یابند اینجانامجام ادتجوتمی

 رین قش ا یهد قترامامداشتند رردهبود دوبه گ
بجراآرجه؛چنجانرآادشام یهد رربالحضو داش کاهرروده،لشادهونبر

                                                            
 251،صحیات فکری ـ سیاسی امام شیعه  سولجعفریان،9
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پرسند:حکممیادجملهادامامصادق؛وجوددا د یهشواهدآ،اینمنلب
 :درماید ودهگردتن ود اسوتاوتاشو اچگو هاس ؟انحضرتمی

 ودآاس رهحسینویجا ا شد رجربالبجهواسجنهسجپاهیانشجام، اسوتا»
رخجویشخوشجحالکدیجادوتمجرسجعداددیجادآلشجابجن   محاصرهشد د

د:رنج میبهسندخودایجنگو جه وایجشیخصدوق،د ایندمینه9 «شد د
،سجپ .ر  ا دید اس وچپ گاهیرردوهیچجا ببهمامحسینا»

بینیرهبادرد دپیامبرتچگو هخدایا! ومی»:سر ابهاسمانبلندرردودرمود
الاوشجنبجههمجراهذآا ج وشجمربنبجنسنان،رنند   د اینهنگام دتا می

 2 «مردا یاداهرشامامد د
امجدهرجهد با ه وده ودتاشو اد  وای دیگرآادامامصجادق،همچنین

 :حضرتدرمود
یجا آهما االامیهورسا یادشامیانرها جان اد رشجتنامجامحسجین»

ررد د، ذ  مود درهاگربرحسینپیرودشد دوخالد  ابهدسج او د جد،
بگیر ججدوایججنبججراآالایججن ود اتیججدبگیر ججدوبججهجهجج شججکرا هان، وده

امیجه ودتاشجو ا اجشجنی آ،بنا3  «سفیان ابهامرود،سّنتیشدهاس ابی
 .اس منوالتمروهابیانبرهمین یهارنونگردتندوهممی

مشجخم یسج ؛ولجی، عداددقی،سپاهیرهادشامد رربالحضو داشتند
ادرادد دمرهشامیا یرهد رودجهاآادا انبهدس امدهاس  ایناسامیتده
یبود درهادشامبراآشجرر د قتجری بودها د؛بلکه یروها،ا داقام داشته
  بهرربالاتهامشدهبود دسیدالشهداء

                                                            
  ۱0،ص۳0،موارنبحار األ تالمهمالسی، 9
  ۹۱۴ص،مالیاأل شیخصدوق،2
  ۱۱7ص، همان3
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بجهایجنمعاویجهامیهبراآ بروجهیهیجدبنهوادا انبنیشایان وجهاس رهبرخی
 ادتجوتررد جدوحسجینامامخودشیعیان،د ندرهبنیاددامنمیشبههبی

شدنامامد حالیاس رهبهگواهی ا یخد رشته،خودا اناو ارشتند!این
هیچابهامیوجود،الاوویا انباوداآانحضرت وسطیهیدوتّمحسین
اد هدیجدبهسوآرودجهحرر امامحسینضمنبیانذهبید مثالً؛ دا د
شج ردیادحسین اابن، واداینگوید:   ، وسطیهیدسخنگفتهومیدیادابن

9«یهیددرستاد آوسراو ابرا
دیاد اامر مود جابجاحسجینبجهجنجگبنیهید،تبیدالله»گوید:تساررمیابن

رهبلکهپیشادان،هنگامی2؛یهیدبفرستدراآاو ابسر،واگرپیرودشدبپردادد
تتبهادسوآیهیدم مو شجدهبجودرجهسجرد مدینهبود،ولیدبنامامحسین
3«ا دشمندآ ابگیرد هدیه،بهاوبفرستدود برابران اامامحسین

امیهبجه نجگعیانسیاسیرهادظلمبنییشبههمراهاینکهشیعیاناتتقادآروده
شجودرجهشجیعیانبود د،دلیجر مجیرردهدتوتادامامحسین،امدهبود د
، جاا د؛چهاینکهشجیعیانخجالم ابهشهادت سا دهامامحسین،خالم

وشجد دد جدا ی،د جدوبرخجیادا جان موحمای امامحسینپاآجاناد
و توا سجتندادامجامخودشجانشجد ددیجادبرخیهممقهو سلنهحکوم ابن

حمای رنند 
شجیعیانبجهشجهادت سجا ده اد اینادتارهامجامحسجین،ادهونبراینها

بهیجا و،شیعهد ایناصنال دیراوجوددا د؛ا کاشآ ناقضو ضادباشند،
                                                            

 ۴50،ص۴،مالنبالءسیر أعالم  ذهبی،9
یخ مدینة دمرقتسارر، ابن2   2۹۴،ص۹۳،متار
 ۹1،ص0،مالفتوحاتثمرودی، احمدبن3
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پیکا شودورسا یرهباامامحسینالالقمیا صا وپیروامامحسین
بلکجه؛ندباشج وا ندشیعهامجامحسجینواو ابهشهادت سا ده، می موده

ادمصججادی، وشججندشججمن،شمشججیررشججیدهانحضججرتهررسججیرججهتلیججه
گردد بهگفتجهسجعدالدین فتجادا یلعنج خجدابجرمحسوبمیبی اهر

رهاینحادته ابهوجوداو د دیابراینرا شادمانشد دویاد اینبادرسا ی
9رمکررد د ،امر


                                                            
 399،ص0م،علم الکالم یشرح المقاصد ف،یسعدالدین فتادا  9


