
 امونی عاشورا بررسی تحلیلی مسائل پیر

 )با رویکرد پاسخ به شبهات(

 1ران(ي)ا بين عندليحسدکتر 

 29/09/1395پذیرش:                    15/09/1394دریافت:                              

 چکیده
نهضت عاشورا همواره و در طول تاریخ مورد توجه و تعمق متفکران بزرگ بوده 

فراوانی براي بشریت دارد. در کنار این همه  هاياست. این جریان عظیم، درس

به القاي برخی تردیدها و شبهات  -برخی خواسته یا ناخواسته -نور و زیبایی

زنند. بنابراین سؤال پیرامون مسائل به وقوع پیوسته در این حماسه بزرگ می

اصلی این پژوهش آن است، که چه شبهاتی پیرامون حادثه عاشورا مطرح شده 

شبهات به طور کلی، ها وجود دارد؟ ا پاسخی در خور براي آناست؟ و آی

ج شبهه فراوانی پیرامون حوادث و رویدادهاي عاشورا مطرح شده است، که پن

و اسناد ، که با استناد به آیات و روایات اسلمی مهم در این پژوهش مطرح شد

یلی تحل -د. روش این پژوهش نیز توصیفیتاریخی این شبهات پاسخ داده شدن

یافته این پژوهش مؤید این مطلب است، که منابع معتبر دینی و تاریخی است. 

 باشند.توان کافی براي پاسخگویی به شبهات پیرامون مسائل عاشورا را دارا می

اختیار و انتخاب مردم کوفه، شبهات عاشورا، علم امام به شهادت،  واژگان کلیدی:

 زنیز سینهادله جوا، ، حضرت رقیهحضرت علی اصغر

                                                           

، ایران قم، کاربردی، -علمی دانشگاه اسالمی، معارف و فقه گروه مدرس -1
hoseinandalib@yahoo.com 
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 مقدمه

در طول تاریخ همواره برخی نویسندگان در صدد القاي شبهاتی پیرامون 

اند. بررسی و حوادث و مسائل مرتبط با واقعه بزرگ عاشورا بوده

پاسخگویی به این شبهات از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا این 

ست؛ نهضت بزرگ همواره براي بشریت نقش الگو دهی و هدایت داشته ا

لذا اجازه نشستن غبار شبهات و تردیدها را بر صفحه روشن و نورانی این 

نهضت را باید گرفت؛ اما طرح و پاسخگویی به همه شبهات از حوصله و 

توان یک مقاله خارج است؛ لذا در این مقاله تنها به بررسی و پاسخگویی 

 شود. به پنج شبهه از شبهات مطرح شده پرداخته می

 به شهادت نکار علم امام حسینشبهه اول: ا
 جایز یکی از شبهات پیرامون علم امام به شهادت خود، این است که آیا

 زمینه خویش دست به و دهد، کشتن به را خود -دانسته -امام است

آورد؟ مگر قرآن کریم به  فراهم اي از مسلمانان راهلکت خود و عده

 ١کند؟صراحت از به هلکت انداختن جان آدمی نهی نمی

 از فرار براي عاشورا، تاریخ معاصر گرانتحلیل و نویسندگان از برخی

 و موازین با منطبق که عاشورا، نهضت از تفسیري ارائه نیز و شبهه این

 در را مشکل این حل راه تنها -خویش گمان به -باشد شیعه فقهی قواعد

 آینده امور زا به طور اجمالی اهل بیت اند، که دانسته این دیدگاه پذیرش

 دانستمی حسین امام کهچنان بودند؛ آگاه خویش سرنوشت جمله از و

                                                           

 .195ر. ک: بقره،  - 1



 13/  عاشورا ونیپیرام مسائل تحلیلی بررسی

 

 سفر راه و در هجري ٦١ سال در دانستنمی اما شد؛ خواهد شهید سرانجام که

  ١اند.شده قیامش فرجام به امام تفصیلی علم منکر شد؛ لذا خواهد شهید کوفه، به

توسط همین  فقهی، نموازی با حسین امام قیام تطبیق چنینهم

 عادي، انسان یک حتی که ندارد چون معنا ٢نویسنده پیگیري شده است؛

 پیامدهاي و سرانجام به کامل آگاهی و گیرد،می کاري انجام به تصمیم که

 که بگیرد دیگري کار انجام به تصمیم زمان همان در دارد، خویش کار

 به رسد چه تا باشد داشته منافات اولش کار پیامدهاي با آن، پیامدهاي

  ٣.است مصون اشتباه و خطا از شیعه، مسلم باور بنا بر که معصوم امام

 -در قضیه کربل -چهآن ازحسین امام کهاین بنا بر این دیدگاه،

 الزمه که چرا شود؛داشت، پذیرفته نمی تفصیلی اطلع داد، رخ برایش

 تمام که است آن خویش، شهادت از امام کامل آگاهی اعتقاد به

 نهضت در مسلمانان مشارکت و جذب راستاي در امام هايفعالیت

 یقین سویک از امام که ندارد معنا رو این از باشد؛ معنابی و عبث عاشورا،

 یاري براي مسلمانان از دیگر، سوي از و باشد؛ داشته خویش شهادت به

 .کند دعوت اموي گرستم نظام ضد بر قیام برپایی در خویش

 در شیعه حدیثی جوامع در کهاین بر افزون: گفت باید دیدگاه این زیابیار در

 حوادث ایشان به تفصیلی علم درباره متعددي احادیث ائمه اطهار علم ابواب

                                                           

 .455-456 ص. ص ،1387 آبادی،نجف صالحی -1

 .405-407ص.ص ل،او دفتر ،1374 ر. ک: همان، -2

 .420-421صص.  ،1374همان،  ؛149-150و183و190صص.  ،1379 ر. ک: همان، -3
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 احادیث نیز و ١است، موجود کارشان فرجام به جمله از و خویش، روزگار

 ٣.اندداده خبر ٢مصحف و جامعه جفر، به ایشان آگاهی از فراوانی

 آگاهی درباره متعددي اخبار تشیع و تسنن، حدیثی و تاریخی منابع چنین درهم

 از حسن امام و ، امیرالمؤمنینپیشین انبیاي و اسلم پیامبر دادن خبر و

 حد در نیز دیگري متعدد روایات کهچنانهم ٤دارد؛ وجود حسین امام شهادت

 داللت روشنی به که دارد، وجود کهن حدیثی و کلمی تاریخی، مآخذ در تواتر،

 مقاطع در آن از و بود، آگاه کاملا  خویش کار فرجام ازحسین امام که کند،می

  ٥.است داده خبر مختلف هايشیوه و تعابیر با قیام مختلف

 شاهد نعمت، اتمام ضرورت الهی، لطف همانند اموري این، بر افزون

امامان  بودن آگاه تضیمق نیز امت احوال بر و امامپیامبر بودن

 .است حوادث جزئیات از معصوم

                                                           

ص. ص ،1ج ،1407 کلینی، ؛114و161 ص.ص ،1404 قمی، صفار: ک .ر -1

 .109و117 ص.ص ،6باب ،26ج ،1403 مجلسی،؛ 279،265،255و283

 (1416 دار الصفوة، العاملی، برکات اکرم ،«الجفر حقیقة»: ک .غیبی. )ر اطالعات حاوی هایمجموعه -2

 ؛241و239 ص.ص ،1ج همان، کلینی، ؛170و181 ص.ص همان، قمی، صفارر. ک:  -3

 .بعد به 18 .ص ،26ج همان، مجلسی،

 ؛161و180صص.  ،5، ج1420 محمودی، ؛105و111 صص. ،3ج ،1404 طبرانی،: ک .ر -4

؛ 223و267 صص. ،44ج همان، مجلسی، ؛231و247 صص. ،1ج ،1423 خوارزمی،

 .26و44صص.  ،3ج ،1408 عسکری، ؛149-150صص.  ،1412 امینی،

 .بعد به 290 .ص ،1373 ،الحسین اإلمام کلمات موسوعة: ک .ر -5
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 باطنی علم و ظاهری علم -1

 علم که ،باورند این بر شیعه نعالما از بسیاري با توجه به مطالب گذشته،

 . است جزئیات به علم و تفصیلی علم امام، غیبی

 است: چنین ،عدم علم امام شبهه باره در پاسخ ترینمناسب بنابراین،

 : ندداشت آگاهی و علم گونه دو معصوم امانام و انبیا

 اجتماعی وظایف و ،هستند ظواهر رعایت به مکلف ؛ظاهري علم -١

 .دهندمی انجام تکلیف این اساس بر را خویش
 و رسالت انجام جهت در خداوند که علمی اساس بر ؛باطنی علم -٢

 و حوادث پایان از ،است داده قرار ایشان اختیار در امامت

 . هستند خبر با خویش، سرنوشت جمله از و گارروز جریانات

 که چرا نیست؛ آورتکلیف غیبی، علم بیان این نکته نیز الزم است، که

 اعتقاد به ائمه غیبی علم که حالی در ؛باشد اختیار که است جایی تکلیف

 ناپذیرتخلف که ،است محفوظ لوح به علم شیعه، بزرگ عالمان از برخی

 .کند عمل علم، آن خلف تا ندارد اختیاري امام رو این از ؛است

 آورتکلیف غیبی علم کهاین و باطنی و ظاهري به علم تفکیک و تقسیمبنابراین، 

، که در اندپذیرفته را آن شیعی متکلمان و علما از بسیاري که است امري نیست،

 شود:ادامه به برخی از این آرا اشاره می

 عالمه مجلسی -

 هاآن از تواندمی ندارد، آگاهی واقعی مقدرات باسبا و علل به که کسی

     حوادث جمیع به که کسی اام ؛شود مکلف اجتناب به و ،کند دوري
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 آن از اجتناب به را او است ممکن چگونه است، عالم آمدهاپیش و

 هیچ که آیدمی الزم باشد، ممکن تکلیفی چنین اگر که چرا ؛نمود مکلف

 . نشود قعوا وي به نسبت مقدرات از یک

 و بازينیرنگ او با عراق اهل که دانستمی حسین امامبنابراین، 

 و ،شوندمی کشته اصحابش و اوالد با او خود و ،کنندمی شکنیپیمان

نبود؛  علم این به عمل به مکلف ولی ؛دادمی خبر مطلب این از بارها

 بذل را شانیاري نهایت کوفیان که چرا ؛بود امر ظاهر به مکلف بلکه

 بیعت وعده و ،کرده مکاتبه او با و ،نوشته نامه حضرت براي و ،کردند

 ١.کردند پیروينیز  عقیل بنمسلم از و ،دادند وي به

 و امور جزئیات به امامان علم پذیرش ضمن دیگر، جاي در ایشان

 نویسند:چنین می آینده، حوادث

 سایر با ظاهره فتکالی در و نباشند، مکلف واقع علم به ایشان که باید و

 ایمان و اشیا نجاست و طهارت باب در ایشان چهچنان ؛باشند شریک ناس

 بودند،می مکلف واقع علم به اگر و ؛بودند مکلف ظاهر به عباد کفر و

 به حکم و ،دانند نجس را چیز همه و ،نکنند معاشرت کسهیچ با که بایست

 عثمان به دختر ولرس حضرت بودمی چنین اگر و ؛بکنند عالم اکثر کفر

 . آورددرنمی خود حباله به را حفصه و عایشه و ،دادنمی

 انصار، و اعوان وجود با که بود مکلف ظاهر حسب به حسین امام پس

        کس هزار ٢0 از زیاده بیعت وجود با و ،کند جهاد کفار و منافقان با

                                                           

 .124-125 .صص ،3ج ،1370 ،مجلسی -1
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 تقاعد رتحض اگر ،وفابی کوفیان از نامه هزار ١٢ از زیاده وصول و

 ١.شدنمی تمام ایشان بر الهی حجت نمود،نمی ایشان اجابت و ،ورزیدمی

 شیخ جعفر شوشتری -

 مکلف را حسین امام خصایص از یکی کهآن ضمن شوشتري مرحوم

 :نویسدمی باره این در داند،می تکلیف دو به بودن

 خاص تکلیف با موافق که ،واقعی تکلیف: داشت تکلیف دو امام

 .بود مردم سایر تکلیف با هماهنگ که ظاهري وظیفه و ؛دهبو حضرت

 زنانش آگاهانه و ،دهد تن شهادت به تا کرد وادار را او واقعی، وظیفه

 ا؛ امدهد قرار کشتن معرض در را کودکانش و اسارت معرض در را

 جان حفظ در ممکن وسیله هر به که ،کردمی حکم امام ظاهري وظیفه

 ٢.بکوشد فرزندانش و خود

 طباطباییعالمه  -

  و ،موهبتی و غیبی علم نوع دو به راائمه علوم طباطبایی مهعل
 تأثیري که ،است باور این بر غیبی علم درباره و ،کرده تقسیم عادي علم

 :ندارد تکلیف با ارتباطی و عمل در

 کند،می اثبات را آن که نقلی و عقلی ادله موجب به موهبتی، علم گونهاین

 و -رودنمی خطا به مویی سر پذیرد،نمی تغیر و ،نیست تخلف ونهگهیچ قابل

               ،است شده ثبت محفوظ لوح در چهآن به است علم -اصطلح به
                                                           

 .200 .ص ،1368 مجلسی، -1

 (عبارت در تصرف مختصر با). 43-44 ص.ص ،1375 ،شوشتری -2
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 الزمه و، گرفته تعلق آن به خداوندي حتمی قضاي چهآن از است آگاهی و

 نآ از -علم گونهاین متعلق به تکلیفی گونههیچ که است این مطلب، این

؛ و گیردنمی تعلق -است الوقوعحتمی و ،است علم گونهاین متعلق که جهت

 همواره تکلیف زیرا کند؛نمی پیدا ارتباط او با انسان از طلبی و قصد چنینهم

 در دو هر ترک، و فعل کهاین راه از و ،گیردمی تعلق فعل به امکان، راه از

 و الوقوعضروري جهت از اشود؛ اممی خواسته ترک یا فعل مکلفند، اختیار

 ١.گیرد قرار تکلیف مورد است محال آن، بودن حتمی قضاي متعلق

 ند:نویسمی دیگر، جاي درچنین ایشان هم

 از و عادت مجاري از که علومی به هاآن نظایر و موارد این در امام

 واقعی خطر رفع براي و ،فرموده عمل آید،می دست به قرائن و شواهد

 سودي تلش دانستمی زیرا ؛نکرده اقدامی گونههیچ دانست،می که

 ٢.نیست پذیر تغییر و حتمی قضا و ،ندارد

 شهید مطهری -

 قرائن و امور ظواهر نظر از که ،نکته این به اذعان از بعد مطهري استاد

 انگیزه به را کوفه سوي به حسین امام رفتن تواننمی تاریخی، شواهد و

 معتقدند: رد،ک انکار اسلمی حکومت تشکیل

                                                           

 .434 .ص ،1374به نقل از: استادی،  -1

 .437 .ص همان، -2
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 امام کهاین آن و ،دیگر جهت با ندارد منافات جهت این حال عین در

 که دانستهمی -است امامت و معنویت سطح که -دیگر سطح یک در

 ١.شد خواهد شهید جاهمان و ،کرد خواهد نزول کربل به عاقبت

 گونهاین با کهاین است، توجه شایان باره این در که دیگري نکته

 وجود به تناقضی شد، گفته ائمه تکالیف درباره که تمایزي و تقسیم

 که ،است الزم وحدت شرط هشت حداقل تناقض، در که چرا آید؛نمی

 تکلیف دو جا،این در که حالی در ؛است جهت در وحدتها آن از یکی

 به تکلیف و ،باطن جهت از شهادت به تکلیف: است مطرح جهت دو با

 .ظاهر جهت از اسلمی حکومت تشکیل براي تلش

 سوي به جاآن از و مکه به مدینه از حسین امام حرکت بنابراین،

 باطنی تکلیف ؛ هر چنداست بوده حضرت ظاهري تکلیف اساس بر، کوفه

 .است بوده خدا راه در شهادت ،ایشان

 تأیید را امام ناپذیرتخلف و محفوظ لوح از آگاهی که نیقرائ از یکی

 که معنا این به ؛است ابتل و امتحان زاویه از کربل دثهحا به نگرش کند،می

 نیز حسین امام براي باالتري سطح در عاشورا حادثه که باور این الزمه

 به کاملا باید حضرت که است این ٢بوده، پرمخاطره و سنگین آزمونی
                                                           

 .189 .ص ،3ج ،1383 مطهری، -1

 بوده مقطع آن در مسلمانان آزمودن برای بزرگ امتحانی تری،پایین سطح در جریان این -2

 تنهض الگو دهی زاویه از کهچنان کرد؟ خواهند یاری را خدا ولی آنان آیا شود معلوم تا است

 بود خواهد و بوده تاریخ طول در مسلمانان برای آزمونی نیز
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 تا ندهد را آن خلف احتمال و ،باشد آگاه خویش کار سرانجام جزئیات

 جنایات و فجایع از ناپذیرتخلف و کامل آگاهی کهاین با هک شود معلوم

 در خویش پیمان به آیا دارد، یارانش و خاندان خود، درباره یزید عاملن

 ١ماند؟ خواهد بندپاي ،بزرگ آزمون این انجام

 ظاهری تکلیف به الگو دهندگی؛ عمل الزمه -2

 با امانام غیب علم رابطه و نسبت درباره که دیگري تفسیر و تبیین

                  شخصی زندگی در امور ظواهر به عمل به شانبودن مکلف

                                                           

 آن گرنشان امرش، ولی به متعال خدای جانب از علمی چنین اعطای سو،یک از هر چند -1

 خاص لطف مشمول که ،است برخوردار خداوند نزد منزلتی و قرب مقام چنان از امام که است

 دیگر، سوی از اام ؛است شده الهی نهانی امور و اسرار از شدن آگاه شایسته و ،شده پروردگار

 .است کرده دشوارتر را امام تکلیف و ولیتمسئ غیب، علم از برخورداری

 بالیایی و هامصیبت چنین به تن است؛ اما آگاه کامالً خویش سرنوشت از امام کهاین به بیان دیگر، با

 عبودیت نهایت الهی، بزرگ آزمون این از دندرآم سرافراز و گذراندن موفق با عمل مقام در تا دهدمی

 آزمون چنین موفق انجام و تحمل اجر البته برساند؛ ظهور منصه به را خویش معبود به سرسپردگی و

 مقاماتی و درجات به اوالً: که فرمود مقدر مقابل، در خدا که بود زیاد قدرآن جانکاه، ابتالیی و دشوار

اعثم کوفی،  ابن ؛217 ص. ،30مجلس ،1400 صدوق،) برسد؛ بود، داده حضرت به را آن وعده که

 و تربت در شفا ایشان، اوالد در امامت ثانیاً( 271 ص. ،1ج ،1423 خوارزمی، ؛19 ص. ،5ج ،1382

 از حضرت، زائر عمر از اقامت و برگشت و رفت زمان مدت و شود، مقدر ایشان قبر نزد دعا اجابت

 بودن الگو و خاطره و یاد ثالثاً و( 91ح ،317 ص. ،11جلسم ،1414 طوسی،) نشود؛ حساب او عمر

 .بماند جاویدان بشریت، تاریخ طول در نهضت این



 21/  عاشورا ونیپیرام مسائل تحلیلی بررسی

 

 روح پرتو در معصومان هرچند که است این شده، شاناجتماعی و

 علل به اام ؛دارند طبیعی ماوراي و پرده پشت مسائل به آگاهی والیت،

 رامو در علم این از نیستند مجاز تربیتی، هايجنبه جمله از مختلف

 برداريبهره گونهاین که چرا ؛کنند استفاده خویش اجتماعی و شخصی

 به توصیه دیگران به نتوانند و ،رفته بین از آنان عملی تبلیغ شودمی سبب

 . کنند هاگرفتاري و مصائب در صبر

 از ،خدا راه در شهادت و جهاد میدان در که کسیبنا به این مطلب، 

 و ،دارد باز هدف به اصابت از را بل تیر وعن هر و ،کند گیريبهره علم این

 سازد، بیرون هاناراحتی و هاگرفتاري و هابیماري حوزه از را خود پیوسته

 موج زیرا ؛کند دعوت هاسختی تحمل و استقامت به را امت تواندنمی

 و معنوي مسائل به را ما تواندمی کسی که ،شد خواهد او متوجه اعتراض

 . باشد انسانی برجسته صفات این از اينمونه خود که ،کند توصیه سازنده

 هاانسان سایر به دهنده الگو و سرمشق چون الهی هايانسان بنابراین،

 تلش مردمان دیگر همانند هاناگواري و مشکلت برابر در هستند،

 چه و ،گیرندمی کمک هاآن رفع براي عادي ابزار و اسباب از و ،کنندمی

 . بماند عقیم آنان کوشش امکانات، کمبود و رسایینا خاطر به بسا

 این در دین پیشوایان سخنان از برخی و سیره ادعا، این بر شاهد

 :شودمی اشاره این موارد، از نمونه دو به که ،است باره

 به منینؤامیرالم ابوموسی اشعري توسط اعزام جریان در -١

 : ندفرمود چنین او حضرت به -حکمیت براي -الجندل دومة
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  .مگذار فراتر پا آن دستورات از و ،کن داوري خدا کتاب با

 ند:فرمود حضرت افتاد، راه به ابوموسی چون

  .خورد خواهد فریب او که بینممی

 : گویدمی بود، جریان ناظر که -حضرت منشی -رافعابی بنعبیداهلل

 او دانیدمی که حالی در ؛فرستیدمی را او چرا :کردم عرض امام به

  خورد؟ خواهد فریب

  :فرمود حضرت

 کند، عمل خویش علم به خود بندگان درباره خدا باشد بنا اگر !فرزندم

 داندمی کند؛ زیرا خدا احتجاج آنان سوي به پیامبران فرستادن با نباید

 ایمان او به نفرستد، یا بفرستد پیامبر آنان براي خواه که هستند گروهی

 ١.کندمی اعزام پیامبرانی حال این با ؛آورد نخواهند

 ائمه و پیامبر هايداوري معیار که ،است آمده روایات در -٢

 نه است، بوده -سوگند یا شهود اقامه -اسلم ییقضا همان اصول

  .طبیعی مجاري از خارج هايآگاهی و غیب علم

 :دکنمی نقلخدا رسول از صادق امام

 مِنْ  بِحُجَِّتهِ اگْلحَنُ وَبعضُکُمْ َواالءیْمانِ بِالبَیِّناتِ بَیْنَکُمْ اَقْضِی إنّما»

 قِطْعَةً بهِ لَهُ قَطَعْتُ فَإنّما َشیْئاً أخِیهِ مالِ من لَهُ قَطَعْتُ رَجُلٍ فَاَیُّما بَعْضٍ

  ٢؛«النّارِ مِنَ

                                                           

 .296 .ص ،2ج ،1379 ،مازندرانی آشوب شهر ابن -1

 .414 .ص، 1ح ،7ج ،1362 کلینی، -2



 23/  عاشورا ونیپیرام مسائل تحلیلی بررسی

 

 ادعاي در شما از برخی و ،کنممی داوري قسم و شاهد با شما میان من

 گرفتم او سود به برادرش مال از که مردي هر پس ؛است ترزیرک خود

 .است آتش از ايپاره همانند مال آن دادم، او به و

 سوگند یا و ،داشت شاهد خویش ادعاي بر کس هر که ،است این مقصود

 اگر البته -دروغ چه و بگوید راست چه -کنممی داوري او نفع به من کرد، یاد

 .است هنمج آتش از ايپاره همانند بگوید، را چیزي دروغ به

 سیر به مأمور حسین امام گفت توانمی نیز عاشورا قضیه در بنابراین،

 براي تا است بوده خویش قیام گوناگون مراحل در طبیعی حرکت و

 امام، حرکت فرجام چند هر که چرا ؛باشد شده حجت اتمام ،مسلمانان

 حرکت این که ،بود شده طراحی و مقدر چنین اام ؛است بوده شهادت

 از یکی تجلی که ،شود انجام ايگونه به الهی هايآزمون از بسیاري دهمانن

 به حقیقت عرضه از پس و ،باشد هستی نظام در هاآزمایش بزرگترین

 . گردد جدا دروغین مدعیان و دنیاپرستان از خداجو، مردانراد صف مردمان،

 عدب به توجه با هدفی چنین به پوشاندن عمل جامهاز طرف دیگر، 

 از جز -ابد تا بشریت تمام براي -ایشان حرکت بودن الگو و ماما بشري

 به عادي و طبیعی مجاري طریق از را خویش حرکت که حضرت راه این

 بینش و درک سطح چون کهچنانهم ؛نبود پذیرامکان بگذارند، نمایش

 حقایق بطون و اسرار درک توان نمسلمانا از بسیاري و ،نبود یکسان افراد

 سطح و قالب در را نهضت حقایق و مطالب -ناگزیر -امام ،نداشتند را

 .باشد هضم و فهم قابل همگان براي تا کردندمی بیان ظاهري
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 گیرینتیجه

 محفوظ لوح به تفصیلی علم جهان، حوادث و موضوعات به امام علم

 آن خلف احتمال که ،بدائات دایره در نه و ،اثبات و محو لوح نهاست؛ 

  .شود داده امام توسط

 پایان که دانستمی سربسته و اجماالا امام: که ادعا این توضیح، این با

 سفر راه در و هجري ٦١ سال در اام ؛خورد خواهد رقم شهادت با حیاتش

 و لاو دست تاریخی و حدیثی منابع که است ادعایی ،شد شهید کوفه به

 ١.٢کندنمی تأیید را آن شیعه بزرگي علما از بسیاري دیدگاه

 دم کوفه در عدم همراهی با اماممجبور بودن مرهه دوم: شب
بوده، برخی معتقدند مردم کوفه در هنگامه حادثه عظیم عاشورا یا مجبور 

 لذا نباید آنان را مذمت کرد. اند؛ و یا مکره بوده

 این گروه معتقدند:

 ،گناه لحاظ از و شقاوت لحاظ از حسین امام کشندگان همه

 سایر مردم از کوفه شهر مردم توده که گونههمان نیستند؛ همانند

 و ،بودند سیاسی جریانات متن در آنان زیرا اند؛نبوده بدتر شهرها

 دعوت او از ؛ لذابود امام یاري تشانو نی فهمیدند،می را لئمسا

 به کارشان دشمن، ظریف توطئه و انگاريسهل اثر در ؛ اماکردند

 هانی و مسلم شدند، دانیزن سرانشانگرایید؛ به نحوي که  تفرقه

                                                           

 .161و165صص.  ،1369 سبحانی،ر. ک:  -1

 .92-104، صص. 1383رنجبر، ر. ک:  -2



 25/  عاشورا ونیپیرام مسائل تحلیلی بررسی

 

 که این نه ؛کنند وفا خود عهد به نتوانستند باالخره و ،شدند کشته

 . باشند کرده شکنیپیمان قصد، و عمد و علم روي از واقعاا

 نه جهت همین به نداشتند؛ درستی فهم اساساا نیز دیگر شهرهاي مردم

 پاداش ها نیت و کارها به خداوند چون و ،کردند وفا نه و دادند قول

 حمله هنگام در و ،بود خوب ،آغاز در کوفه مردم کار و نیت ،دهدمی

 کشته از پس و ،بودند همکر یا و مجبور آنان اکثریت امام کشتن و

 ١بودند. تائبان از امام شدن

کوفه را در عدم گناه مردم  که بخواهیم با عناوین جبر و اکراه،این

 نوعی تحریف تاریخ است.رئه کنیم، شکنی آنان تبو پیمان همراهی از امام

مشخص  کوفه در جریان شهادت امام حسیننقش مردم که براي این

 به بررسی عقاید و باورهاي آنان پرداخت.  الزم است ،شود

 توان به سه دسته تقسیم کرد:مردم کوفه را میبه طور کلی، 

علیحضرت  کرممعتقد بودند بعد از پیامبر ا ؛شیعیان خالص -١

 و امام اول است. ،تگی امامت را داردشایس
 بن مظاهر، چون حبیبنمایندگان این گروه، اشخاصی هم

بن مسهر صیداوي بن وال، قیسبن مسمع، عبداهللبن صرد خزاعی، عبداهللسلیمان

و مختار ثقفی بودند، که یا در کربل در رکاب حضرت شهید شدند، و یا در 

 دند.زندان بودند، و یا بعداا قیام کر

 
                                                           

 .159. ص ،1393 ویسندگان،ن از جمعی -1
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عین حال  و در ،محبت داشتند نسبت به اهل بیت شیعیان محب؛ -٢

 دانستند.شیخین را نیز خلیفه می
که  ،بن نجبه هستندچون مسیباشخاصی هم این گروه،نمایندگان 

 ١.بردزندان به سر می هنگامه قیام عاشورا، در البته او در

از ایشان  عدااب اما ؛بودندمنانؤم اي که ابتدا با امیرعده خوارج؛ -٣

 و در مقابل ایشان ایستادند.شده، جدا 
نمایندگان این دسته نیز مشخص هستند؛ همان کسانی که موجب 

پذیرش حکمیت در جنگ صفین شدند، و در جنگ نهروان 

 ایستادند. ابن ملجم مرادي یکی از اینان است. روبروي امام علی

که  ،بودندنیز اشخاص دیگري  -علوه بر این سه گروه -در عین حال

 ولی امام را تنها گذاشتند.  ؛به ظاهر نام شیعه داشتند

 ند:فرمایدر مورد نامه  کوفیان می امام حسین

به سوي  اينامه ؛«بن معاویهإلی إتقربا وما کان کتب الیّ إال مکیده لی و»

 ٢، و نزدیک شدن به پسر معاویه.مگر براي فریب دادن من ؛من نوشته نشد

 که مردم ،رسیمریخ و اقدامات مردم کوفه به این نتیجه میبا بررسی تا

  کوفه داراي حرکات متناقضی بودند.

                                                           

 .504، ص. 5، ج1387طبری،  -1

 .169. ص ،5 ج ،1411ابن اعثم کوفی،  ؛185ص.  ،3ج ،1417بالذری،  -2



 27/  عاشورا ونیپیرام مسائل تحلیلی بررسی

 

 به عنوان نمونه: در جریان جنگ جمل به یاري حضرت علی

، و دست از مبارزه کشیده در اواخر دوران خلفت حضرت،اما  ؛شتافتند

 گیر شدن حق و پیروزي باطل شدند. سبب زمین

 ها براي جنگ با امام حسینزیادي از آنکربل نیز عده  جریان واقعهدر 

 به توابین پیوستند و قیام کردند. هادت حضرت،از ش ؛ اما پسآمدند

رایط کوفه در زمان نهضت حسینی تصویري که از شبه طور کلی، 

 توان ترسیم کرد، چنین است:می

براي مردم اما  ؛براي مردم شام تحملش آسان بود هر چندکه  ،یزید کسی بود

هنگامی که روي کارآمد، شیعیان کوفه ؛ لذا نمودعراق تحملش مشکل می

مخالفت را آغاز کردند. بسیاري از مردم کوفه نیز که جانشین مناسبی براي 

 را برگزیدند. بن علیحسین -بر اثر جو عمومی -ایگزینی یزید نداشتندج

ذیرش حکومت شام عراق در شرایط طبیعی مایل به پعلوه بر این، مردم 

با  -عیان آغاز شد، نه تنها عوام مردموقتی دعوت از ناحیه شی ند؛ لذانبود

بلکه کسانی نیز که  ؛پشتیبانی خود را اظهار کردند -اي خاصروحیه

 و یا تحت تاثیر روحیه دیگر مردم ،موقعیت خود را در خطر می دیدند

 ند. کردبن علیحسین، اظهار حمایت از قرار گرفته بودند

بود؛ جوي که به حمایت از امام حسین -اما عمومی -نتیجه آن پیدایش جو کاذب

امیه نیز براي مدتی نتوانست جاي آن را پر سیاسی پس از مرگ معاویه، بنی خاطر خأل

گسترش  گیر بود، این جوبن بشیر که فردي سهلبا حاکمیت نعمان -ویژهه ب -دکن

 ١ه سرعت رو به فزونی بود.ب ،کوفه نیامده بودو تا وقتی که ابن زیاد به  ،یافت

                                                           

 .193. ص ،1381 جعفریان، -1
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، مردم کوفه بر اساس این تحلیل که مبتنی بر مدارک تاریخی است

ها که تطمیع ،شاهد این مدعا این است ؛رنگ و جو زده بودندمردمی چند 

 : به استناد تاریخ هاي ابن زیاد کاري کرد کهو وعده

؛ هیچ بالغی در «بالنخیلهلی العسکر إال خرج إفلم یبق محتلم بکوفه »

  ١رفت. -نخیله -که به لشکرگاه کوفهکوفه یافت نشد، مگر آن

ن شاهدي بر خیانت مردم کوفه نیز به عنواشاعر فرزدق  چنین بیانهم

 کند:گري میجا که در دو عبارت، چنین ترسیماست؛ آن

       [: ]خطاب به امام حسین ٢؛«سیوفهم علیکقلوبهم معک و» -

 شان با شماست؛ ولی شمشیرهایشان علیه شماست.هایقلب

 ٣؛«امیهالسیوف مع بنیألی الناس والقضاء فی السماء وحب الناس أانت » -

اما قضا در آسمان  ؛تو دوست داشتنی ترین مردم در نزد مردم هستی»

  قرار دارد. امیهو شمشیرها نیز در کنار بنی ،است

 گیرینتیجه

 ؛و مجبور نبودند ،شده بودند کوفه تطمیعبنا به مطالب گفته شده، مردم 

گیري و نمایش چهره خشن حکومت ابن گروهی نیز به واسطه سختالبته 

 زیاد، مرعوب شده بودند.
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و در لشکر عمر سعد  ،فرار کردندنیز که تعدادي از مردم کوفه این مضافاا

و  ١؛نفر ٢0بر نقل ابن سعد، صبح عاشورا حدود   بناچنین ؛ همحاضر نشدند

 ٢.ملحق شدند حضرتبه  نفر ٣0بنا به نقل ابن قتیبه، 

؛ البته عذر موجهی نداشتند ،ملحق نشدند بنابراین، کسانی که به حضرت

مجبور یا مکره دانستن  که در زندان ابن زیاد گرفتار بودند؛ لذابه جز آنان

 کند.   ، و به نوعی تفکر جبرگرایانه را تأیید میمردم کوفه صحیح نیست

 تردید در وجود حضرت علی اصغر هه سوم:شب

 :نویسندو می ،تردید کرده فرزند امام حسینبرخی نویسندگان در وجود 

ي به نام اکودک شش ماهه عبداهلل الحسینایم که ابیهمه شنیده

مستند تاریخی  ،این داستان به این شکلعلی اصغر داشته است. 

یات مل حسین کاشفی رسد که از جعلو به نظر می ،درستی ندارد

 ٣باشد.« ءالشهدا ةروض»سنی مذهب در کتاب 

 نویسند:می در بیانی دیگر، این تردید کنندگان در وجود حضرت علی اصغر

هایی به نام علی اصغر ها  و هیئتنشین دنیا، با جمعیتنقاط مناطق شیعهدر اقصی

است؛  گرفته ها شکلو رقیه خاتون روبرو هستیم، که حتی توسط تحصیل کرده

 مشکوک است.به شدت  در حالی که وجود چنین فرزندانی براي امام حسین
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باب الحوائج  جاي تعجب است که در جایی خود امام حسین

اي او شود؛ ولی علی اصغر کودک شیرخوار و افسانهمعرفی نمی

 ١باب الحوائج برخی مسئولین امور فرهنگی شهر است.

همین کتاب به نقل از  ٢٤١فحه در صکه اینان  از این است،تعجب 

علی اصغر  اند، که یکی از فرزندان امام حسینشیخ مفید و طبري آورده

 مورخ، به نقل از یعقوبیهمان کتاب،  ٢٤٢فحه چنین در صنام دارد. هم

د؛ در عین انآورده ،جریان شهادت طفل شیرخواره را البته بدون ذکر نام آن

  کنند.اشکال می اصغر هاي به نام علیحال به هیئت

رت در مورد حض مطابق با مستندات تاریخی شیعه و سنی، از طرف دیگر،

انکار  توسط امام حسین و درخواست آب براي ایشان علی اصغر

 خوانیم:دشوار است؛ لذا در مصادر تاریخی میمستندات تاریخی، امري 

 ن فرمود: و خطاب به آنا ،امام، کودک شیرخوارش را به سوي لشکر برد

و  ،اي مردم! شما یاران و پسر عموها و برادران و فرزندانم را کشتید

و از  ،فقط همین کودک باقی مانده است که شش ماه بیشتر ندارد

 ٢پس کمی آب به او بدهید. ؛طاقت شده استتشنگی بی

به اشاره  -بن کاهل اسدیحرملة، که  هنوز سخنان امام به پایان نرسیده بود

را هدف تیر سه شعبه قرار داد. تیر  گلوي نازک علی اصغر -عمر سعد

 ٣و شریان هاي چپ و راست گردن کودک را برید. ،نشست اوبه گلوي 
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 گیرینتیجه

با عزت و اقتدار حسینی  ،طلب آب براي کودک ودرخواست امام حسین

 ،هاي اعرابها و از جمله جنگزیرا در تمام جنگ ؛در تضاد نیست

این اند. در ان و کودکان از قوانین جنگ و مبارزه معاف بودهپیرمردها، زن

  .کندرا به دشمن یادآوري میشناخته شده یک قانون حضرت  نیز جنگ

که هر  ،اگر کودک باشد مخصوصاا ؛جان یک انسان در خطر است دیگر، از طرف

 کند.براي نجات او از دشمن درخواست کمک می ؛ لذاآیدقلب سلیمی به درد می

فرزندي به نام علی اصغر داشته  ، که امام حسیندر مسلم این استق

حال سن او چه بوده  ؛و طبق نقل طبري در کربل شهید شده است ،است

همین مقدار براي مشروعیت  در محل دیگري قابل بررسی است؛ لذا ،است

 کند. کفایت می ،ت به نام آن جنابئتوسل و برپایی هی

و البته  ن اهل بیتأدون ش اي بودن،سانهکه لقب افنکته دیگر این

شهداي  ازو  ،که به شخصیتی که در تاریخ وجود دارد ،استدور از ادب 

 اي اطلق شود.، واژه افسانهتنها به خاطر تشکیک در سن او ،کربلست

منافاتی با باب الحوائج بودن  چنین باب الحوائج بودن حضرت علی اصغرهم

 کند.ندارد؛ چرا که اثبات شیء نفی ما عدا نمیلیبن عپدر بزرگوارش حسین

 شبهه چهارم: تردید در وجود حضرت رقیه

 نویسند:و می ،تردید کرده نویسندگان در وجود حضرت رقیهبرخی 

 ١پایه و مبناي تاریخی ندارد. ختر سه یا چهار ساله امام حسینداستان خرابه شام و د
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آیا سؤال ضروري است، که:  در مواجهه با چنین تشکیکی، طرح این

هاي در کتاب در شمار فرزندان امام حسین نبودن نام حضرت رقیه

 بر نبودن چنین شخصیتی در تاریخ داللت دارد؟ تاریخی،  معتبر

 شود: پاسخ این پرسش روشن می -با بیان چند مقدمه -در ادامه مقاله

لی ئمسا ،و در صدر اسلم ردر عصر زندگانی ائمه اطها -١

، اختناق شدید حکمرانان اموي، نوشتاريانند کمبود امکانات م

یات رویدادها، فشار حکومت بر ئتوجهی به ثبت و ضبط جزکم

ها و... سبب بروز بعضی اختلفات در دارينویسان، جانبسیره

 شده است.نقل مطالب تاریخی می
ستیزي بعضی در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش -٢

؛ به همین بسیاري از منابع ارزشمند از میان رفته استحکمرانان، 

 که چه بسا بسیاري از این اسناد و ،شوداین گمان تقویت می دلیل

 است. از بین رفته هامنابع معتبر، در جریان این درگیري
نویسان ر را بر تاریختعداد فرزندان، تشابه اسمی و موارد همسان، ام -٣

نگاري قدیم، امري طاها در تاریخگونه خکه این ،مشتبه کرده است

 طبیعی بوده است. 
به دلیل شدت علقه به پدر بزرگوار و مادر  امام حسین -٤

گذاشتند. شان، نام همه فرزندان خود را فاطمه و علی میگرامی

شرح حال زندگانی  نوشتنها در بسیاري از سهو قلم أاین امر منش

 گردیده است.  حضرتفرزندان 
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را فاطمه  رقیهحضرت در دست است که  قرائن و شواهدي -٥

سبب غفلت  رسد همین مطلب،به نظر میاند. خواندهصغیره می

 ١از نام اصلی ایشان شده است.

 گیرینتیجه

دلیل بر نبودن  ،هاي تاریخیدر کتاب نیامدن نام حضرت رقیه ،بنابراین

 چنین شخصیتی در تاریخ نیست. 

  :شده است ذکراثبات وجود ایشان در تاریخ شاهد قوي نیز بر  سه ،افزون بر این

در امام و اهل حرم در آخرین لحظات نبرد  میانگفتگویی که  -١

، دهدرخ میالجوشن واقعه کربل و هنگام مواجهه با شمربن ذي

 رو به خیام کرده و فرمودند:  حضرت که

 یا اَال یبَعْدِ لَکمْ یکونُ ذا مَنْ! وُلْدِی یا! سَکینَةُ یا زَینَبُ! یا اَال»

 اي ٢؛«الْوَعْدُ قَرُبُ قَدْ الْیوْمَ رَبِّی وَدِیعَةُ اَنْتُمْ! کلْثُومَ اُمَّ یا! رُقَیةُ

 شما براي من از بعد کسی چه! من فرزندان اي! سکینه اي! زینب

. هستید من پروردگار امانت شما! کلثوم ام اي! رقیه اي بود؟ خواهد

  .است نزدیک[ شهادت] وعده امروز
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خنی که امام براي آرام کردن خواهر، همسر و فرزندانش به در س -٢

 فرماید، آمده است: آنان می
 فاطِمَةُ! یا وَاَنْتِ رَُقیةُ! یا وَاَنْتِ زَینَبُ! یا وَاَنْتِ کلُْثوم! اُمَّ یا اُخْتاهُ! یا»

 عََلی تَخْمَشْنَ  الوَ  جَیباً علَی تَشْقَقْنَ فاَل ُقتِلْتُ  اَنَا اِذا اُنْظُرْنَ رُبابُ! یا وََانْتِ

 رقیه! اي تو و زینب! اي تو و کلثوم! ام خواهرم ؛«هَجْراً َعلَی تَُقلْنَ واَل وَجْهاً

رسیدم،  قتل به من که زمانی کنید دقت رباب! اي تو و فاطمه! اي تو و

  ١.نرانید زبان بر ناروا کلمی و نخراشید صورت و نزنید، چاک گریبان

ود به کوفه و بادیدن سرهاي نیز هنگام ور حضرت زینب -٣

 : ندباالي نیزه، شعري را به این مضامین سرود

 و در خسوف فرو رفتی!  ،اي هلل من که چون بدر کامل شدي»

 کردم روزي مصیبت تو را ببینم.اي پاره دلم! گمان نمی

که نزدیک است دلش  ،سخن بگو برادر! با فاطمه خردسال و صغیرت

 اي؟ ر با ما نامهربان شدهاز غصه آب شود. چرا این قد

که پدرش را  ،برادر جان! چقدر براي این دختر کوچکت سخت است

 ٢؛ ولی او جوابش را ندهد.صدا بزند
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 تکمله: شهادت حضرت رقیه

در خرابه شام توسط  حکایت شهادت دختري از امام حسین

 آمده است.« کامل بهائی»در کتاب طبري امامی عمادالدین 

تألیف شده  قمري ٦٧٥ره در کتاب خود، که در سال مؤلف در این با

 نویسد:است، می

ه وجود دختري چهار ساله به نام رقی در میان فرزندان امام حسین

 ،که همراه کاروان اسرا به شام رفت. یک شب از خواب بیدار شد ،داشت

و  ،و سراغ پدر را گرفت و گریست، اهل بیت نیز با او هم ناله شدند

ا برایش ت آن پرسید. قصه ر، و از علان به گوش یزید رسیدشصداي گریه

 ي دخترش ببرند.را برا گفتند. دستور داد سر مقدس امام حسین

ه قرار دادند، او که تازه متوجه هنگامی که سر مقدس را در مقابل رقی

و شروع به  ،شهادت پدر خود شده بود؛ سر پدر را برداشت، بغل نمود

و  ،و در نهایت لبان خود را بر لبان پدر نهاد ،سخن گفتن با پدر کرد

هوش شد. هنگامی که او را حرکت دادند، به شدت گریست و بی

 دیدند که از دنیا رفته است. 

ثر شده و ناله سر دادند. گویند أاهل بیت با دیدن این واقعه به شدت مت

 ١بودند. در این روز تمام اهل دمشق نیز گریان

را  درگذشت حضرت رقیه ما نیز حکایتمورخین و عل سایرالبته 

 است. «کامل بهایی»نقل از  ، که بعداندنقل کرده
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 زنیتردید در جواز سینهشبهه پنجم: 

 نویسند:و می ،زنی برآمدهدد تردید در جواز سینهصبرخی نویسندگان در 

وجود ندارد تا  -نیزحتی روایتی ضعیف  -زنی دلیل شرعیبراي سینه

 ١براي آن ثوابی در نظر گرفت. ،مح در ادله سننبر قاعده تسا بنا

زنی در ارائه شبهه، که به فقدان روایی جواز سینهبا توجه به این

سینه زدن و که بر  اند، در این بخش تنها به بیان روایاتیمتمسک شده

 شود:داللت دارد، اکتفا می مشروعیت گریه و جزع براي امام حسین

- «

 مصیبت در] که کسی ٢؛«

 باید فقط ؛نیست او عهده بر کفاره ،بزند خود صورت به خود[ نزدیکان

 چاک گریبان علی بنحسین مصیبت در حرم بانوان همانا ؛کند توبه

 .زدندمی صورت به و کردند،
 ٣؛«» -

 .حسین بر ریهگ و جزع مگر است؛ مکروه بکایی و جزع هر
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 ١؛«» -

 ،زدن فریاد و ،کردن گریه بلند و ،به صداي بلند فریاد ،جزع شدیدترین

 .است پیشانی موهاي کندن و ،زدن صورت و سر بر و
زنان شیون  ،دادندور و اصحابش عب چون اسیران را بر امام حسین -

  ٢.«محمداه یا»زینب صدا بلند کرد:  کشیده، به صورت خود زدند، و
 کند:حنبل به سند صحیح از عایشه نقل می ابن -

در این هنگام  ؛گاه او را بر بالشتی قرار دادمآن رسول خدا قبض روح شد...

 ٣.زدمو من به صورت خود می ،د زدهمن با زنان برخواسته و به خو
- «

 پس ٤؛«

 بر او را زین و دیدند، زبون و خوار را تیزپایت اسب حرم بانوان چون

بر  گیسوان  در حالی که شدند؛ ها خارجپرده یافتند، از پس گونهواژ

از  نقاب و زدند،مى طپانچه هاصورت بر نمودند، پراکنده هاگونه

 بودند. افکنده هاچهره
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تقریر معصوم در تأیید یک عمل، دارد؛ چون در این صورت و مطابق با سنن الهی، امام معصوم 

 .دادباید در مقابل یک حرکت اشتباه و ناشایست، واکنش نشان می

 .274. ص ،6ج، 1421شیبانی،  -3

 فرازی از زیارت ناحیه مقدسه. -4



38  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.7, (Safar al-Muzaffar 1438. Azar 1395. November. 2016) 

 گیرینتیجه

یک از پنج شبهه هیچ ،بر اساس آیات و روایات و منابع محکم تاریخی

صحیح  ،رگ عاشورامطرح شده در خصوص مسائل پیرامونی حادثه بز

ند، که هاي در خور و مستند دارها پاسخهمگی آن ؛ به نحوي کهباشدنمی

در این مقاله تلش شد به صورت اجمال و گزیده، پاسخی به فراخور 

 کفاف مقاله داده شود.
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 ، قم: دار انوار الهدی.مقتل الحسین(، 1382همان.، ) -5

، بتحقیق عبدالعزیز طباطبائی، ترجمة اإلمام الحسین(، 1416ابن سعد، محمدبن سعد.، ) -6

 التراث.إلحیاء  البیت قم: مؤسسة آل

 ، قم: نشرعالمه.طالبمناقب آل ابی(، 1379ابن شهرآشوب مازندرانی، محمدبن علی.، ) -7

، بتحقیق علی شیری، اإلمامة والسیاسة(، 1410بن مسلم.، )ابن قتیبه دینوری، عبداهلل -8

 بیروت: دار األضواء.

 المعارف. ، بیروت: مکتبةالبدایة والنهایة(، 1411ابن کثیر دمشقی، ابوالفداء حافظ.، ) -9

 ، تهران: نشر مطهر.سرگذشت جانسوز حضرت رقیه(، 1375اشتهاردی، محمد مهدی.، ) -10
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