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چکیده

نقش و جایگاه واقعة عاشورا در استمراار ذتب ب تعتدر در ادوار ذفم ت

تاریفی ،ذوجب شده است تا تاریخنگاران و ّابی در تکاپو ای خود باای

ردّ و انکار ذبانی عقددتی و تاریفی تعدر ،در قالب آثتاری عاشتورانگاران

ب بارسی تاریفی این قدام ذهم در تاریخ اسالم رویآورند .در ایتن آثتار،

تحت تأثدا تاریخنگایِ ذنبعث از جایان عقددتی ت سداسی و ّابدت ب جتای

ب دستدادن تبددن ای ذمفاوت ع رتی و واقتربدنانت  ،تصتویای باگوونت و

عردتاً غداواقعی از قدام اذام حسدن(ع) تاسدم و ارائ ذیشود .تتال
ذسمرا باای فااودا کادن این تصتویاِ ختا

 .1شناس دیجدمال (10.22051/hph.2017.13639.1107 :)DOI
 2اسمادیار دانعگاه پدام نور تهاان؛ m.ebadi@pnu.ac.ir

 .3کارشناسی ارشد تاریخ تعدر؛ aghilisaeideh@gmail.com

تای

و شتا ا از قدتام عاشتورا الزم
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ذینراید تا عاشورانگاری و ّابدت ،ک ذیتوان از آن با تعبدا روایمی و ّابی

از واقعة عاشورا یاد کاد ،ذورد بارسی تح د تی و انمقتادی قتاار ودتاد .در
شاایطی ک عاشورانگاران و ّابی تال دارند با انمفاب عنتاوین ذعتاب بتا

تاریخ پژو ان شدع درباره قدتام اذتام حستدن(ع) ،جایگتا ی را بتاای آثتار

عاشوراستتمدنان ختتود فتتاا م آورنتتد ،روایتتت آن تتا از واقعتتة عاشتتورا از

ویژوی ای ذعفصی باخوردار است ک از آن جر ذیتوان بت ذعتاوع

ج وهدادن خالفت ینید بن ذعاوی ب قدرت عصدان و خاوج نعاندادن قدام

اذام حسدن(ع) و یاران آن حضات ،باجسم کادن باخی ذسائل حاشتد ای
باای زیاِ سؤال بادن ذسائل اساسی ذاتبط با قدام و نادیدهانگاشمن ا تدا

اص ی این قدام و ذسکوت وباشم ف سفة آن اشاره کاد .رچندن وتنینش

دفرند ذنابرِ تاریفی قدام کابال ،اتهام قبتاپاستمی و شتاب بت شتدعدان و

دوسمداران ا ل بدتت(ع) ،نمدجت ودتای تای ختال واقتر از رویتداد ای

ذاتبط با واقعة عاشورا و ندن تحای

ونار

وقایر باخال نص ذمتون تتاریفی و

ای تتاریفی ذمتواتا را ذتیتتوان از جر ت دیگتا خصتایص آثتار

عاشورانگاران تاریخنویسان و ّابی ب شرار آورد.

واژههای کلیددی :عاشتورانگاری ،تتاریخنگتاری و ّابدتت ،قدتام اذتام
حسدن(ع) ،واقع کابال.

مقدمه

واقعة عاشورا و قدام اذام حسدن(ع) ،ب دلدل تأثداوباری با جایان وقایر تاریخ اسالم پس از

خود ،از دیاباز تاکنون ذورد توج جایان ا و ذکاتب تاریخ نگاری جهان اسالم بتوده و تا
جایانی ندن از دریچ تاریخنگای خا

خود ب این واقعة ذهم تاریفی نگایسم استت .ایتن

واقعة ذهم ک بنا با باور شدعدان با احدتای استالم واقعتی و نبتوی در ندرتة قتاون اول جتای
اذکان اسمراار آن در ادوار بعدی را فاا م آورد ،از سوی فتاَق و نح ت تای غداشتدعی ندتن
ذورد بارسی و باز روایتت قتاار وافمت استت .تتاریخنگتاری باآذتده از جایتان عقدتدتی و
سداسی و ّابدت ،ازجر جایان ایی ب شرار ذیرود ک اذاوزه کوشش ذیکند با باستاخمن
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روایت خا

خود از قدام اذام حستدن(ع) و اشتاعة آن در ستط وستدر در ذدتان ذست رانان،

حمیاالذکان با روایت شدعی از این واقعت رقابتت کنتد .ایتن جایتان تتاریخنگارانت (جایتان
تاریخنگاری و ّابیتس فی) ،ب دلدل اینک تعدر و اسالم شدعی را یکی از رقبای جتدی ختود
در سدطاة فکای و عقددتی با ذس رانان ذیداند ،پدوسم خود را ناونیا از نقد و رد بندان ای
عقددتی و تاریفی تعدر ذتیبدنتد .بتیتادیتد ع قت و پدونتد ذدتان جاذعتة شتدعی و قدتام اذتام
حسدن(ع) چندن الناذی را باای ذورخان و ّابی دوچندان ذتیکنتد .ازایتنرو ،تتاریخنگتاران
و ّابی درصدد سمند تصتویا خاصتی از اذتام حستدن(ع) و قدتام عاشتورا ،البمت ذمناستب بتا
تاریخنگای و انگاره ای عقددتیت ذب بی خود ارائ د ند .با عنایت ب ایتن نتوع تکاپو تای
ذورختتان و عاشتتوراپژو ان و ّتتابی یتتا وابستتم بت آن جایتتان ،ایتتن ذقالت درصتتدد استتت بتتا
درپدشوافمن رویکادی تح د یتانمقادی ،وجوه و ویژوی ای روایت تاریخنگتاران و ّتابی
از قدام عاشورا بارسی و تبددن کند.
اواچ تال

ای عاشورانگاران از ستوی تتاریخنویستان و ّتابیذست

اذتا نوظهتوری

ندست ،اذا تاکنون ب عنوان ذوضوع ذسمق ی باای بحث و نقد ع ری ذورد توجت واقتر نعتده

است .کماب االذام حسدن(ع) و الو ّابد دراسة تح د دة االخالقدات اذام حسدن(ع) و عقائتد و
ذواق

الو ّابد ب ق م جالل ذعا  1را باید پژو عی درباره ابعاد اخالقی شفصتدت اذتام(ع)

و نهضت آن حضات دانست ک در آن بتا جنبتة ذظ وذدتت قدتام عاشتورا و پاستفگویی بت

شبهات ذطاح شده از سوی و ّابی ا دربتاره عتناداری و ستووواری شتدعدان در ایتام ذحتام
پاداخم ذیشود .در این پژو ش ،آثار جدید تاریخنویسان و ّابی چندان ذتورد توجت واقتر

نعده و بدعما ب نقد و رد آراء ابتن تدردت ( 728-661ه.ق) و ابتن عبتدالو اب(1206-1115

ه.ق) پاداخم ذی شود .کماب شبه شناسی قدام اذام حسدن ع د السالم نگاشمة جواد باذای 2را
ندن باید پژو عی با رویکاد کالذی دانست ک د

آن بدعما پاسخ ب شتبهات ذطتاحشتده

از سوی جایتان و ّابدت ت دربتاره قدتام اذتام(ع) بتوده استت .بتا ایتن حتال ،عاشتوراپژو ی و
 .1جالل ذعا ( ،)1385االمام حسان (ع) و الوهمبيا دراسا تحلنلنا االخالقنام امام حسان (ع) و عقمئا مواقا
الوهمبي  ،قم :یاس الن ااء.

 .2جواد باذای ( .)1392شبههشناسی قیام امام حسین علیهالسالم «پاسخ ب شبهات و ابدت درباره قدام اذام حسدن
ع د السالم» ،آشدان ذها.
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تاریخنگاری و ّابدت درباره قدام عاشورا چندان جایگا ی در این اثا ندارد ،ضترن اینکت در
اغ ب ذوارد اکمفاء صا

ب نقلقول ای ذکار از ذااجر و عدم کوشش در ارائت تح دتل و

نقد جدی ،اعمبار ذباحث کماب را ب شدت تحت تأثدا قتاار ذتید تد .عتالوه بتا ایتن ،اکبتا

تاابی شهاضائی در ذقالة «و ّابدت و نهضت اذام حسدن(ع)» 1،بدعما پاسخ ب شبهات جایتان
و ّابدت درباره عناداریِ شهادت اذام حسدن(ع) و ذناس

شدعی و نوحت ستاایی را ذتد نظتا

خود قاار داده و سعی کاده است با اسمناد ب روایات و احادیتث شتدعی ،از عتناداری بتاای
ائر دفاع نراید .با این اساس ،پاداخمن بت عاشتورانگاری و ّتابی تا و ویژوتی تای آن ،بتا

توج ب خالء پژو عی ذوجود در این باره اذای ضاوری و اجمنابناپبیا ذینراید.

درآمدی بر تاریخنگری تاریخنگاران وهّابی
پدش از پاداخمنِ تفصد ی ب ویژوی ای روایت تاریخنگتاران و ّتابی از قدتام عاشتورا ،الزم
است اصول ،رو

ا و ا دا

تاریخنگاری این جایان ذتورد بارستی اجرتالی قتاار ودتاد.

ایتتن بارستتی از ایتتن لحتتاد ا ردتتت دارد کت تصویاستتازی از واقعتة کتتابال در چهتتارچوب

تاریخنگای خا ِ جایان و ّابدت شکل ذیوداد .وقایر تاریفی صتدر استالم ،کت آتی آن
زذدن ای شکلودای جایان ذب بیت سداسی ا ل سنت و جدایی آن از جایان تعتدر فتاا م

شد ،از نظا این ذکمب تاریخنگاری ا ردت بسدار زیادی دارد .ازاینرو ،باای دفتاع از کدتان
این جایان ،باید ب وقایر آن دوره رجوع کاد و بااساس قالب ای عقدتدتی و کالذتی ا تل

سنت و البم با ذحوریت رویکتاد ست فی ،تفستدا و تبدتدن نرتود .بتیتادیتد تد

ایتن نتوع

تاریخنگاری ،درب و دریافتت صتحد رویتداد ای آن دوره و بت دستتدادن تح دتل تا و

تفاسداِ ذورخانة واقرنگاان از آن ندست ،ب ک بدعما سعی ذیشود وقایر تتاریفی بت وونت ای
تاسدم و تعبدا شوند ک درنهایت بموان از آن ا ب عنوان ذؤیدی باای عقاید و ّابدت استمفاده

نرتتود .در یتت

نگتتاه کتتالن ذتتیتتتوان رو

تتتاریخنگتتاری و ّابدتتت را رو

توصتتدفیِ

سطحینگاان دانست ک از قعایوای عقددتی و ّابدت ذای ذیودتاد(بتاای بحتث دربتاره
قعایوای و ّابدت ن

 .ضدائی129-128 :1390 ،؛ رضوانی .)36-28 :1390 ،در این شدوه

بدون توج ب عرقینگای و تح دل الی ای درونی و پنهانی حوادث تاریفی ،صتافاً شتکل
 .1اکبا تاابی شهاضایی (« ،)1387و ابدت و نهضت اذام حسدن(ع)» ،فصلنامه پیام ،شراره .92
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و صورت نق ی و ظا ای روایت ا ذد نظا قاار ذیوداد .در واقر ،در تاریفینگاری و ّابیت

س فی ،یا تح د ی در کار ندست و یا کمذای تاین شتکل تح دتل و صتافاً بتاای توجدت اخبتار
وقایر و ن خود رویداد ا در دسمور کار قاار ذیوداد.
باای جایان تاریخ نگاری و ّابدت رویداد ای ذفم

تاریخ استالم از ا ردتت یکستانی

باخوردار ندست ،ب ک ا رویدادی با توج ب جایگاه آن در توجد و تبددن عقایتد عقدتدتی
و ّابدت چ ب صورت س بی و چ ایجتابی ،ارز

و ا ردتت ختا

ختود را دارد .بتا رتدن

اساس ندن ،واقعة قدام کابال در سال  61جتای و بت ویتژه ف ستفة ایتن قدتام ،کت بت صتورت
شاخص ای باای ارزیابی بندان ا و رویکاد ای عقددتیتتاریفی و ّابدت از سوی آد

تای

ذفم فی از ذس رانان ذورد توج قاار ذیوداد ،باای ذورخان باخاسم از این جایتان ا ردتت
زیادی پددا کاده است .ذورخان این ذکمب باای ندل ب ا دا

خود در این زذدن  ،از اصتول

و شدوه ای خاصی بهاه ذیباند ک بدش از آنک ب روشنگای ذورخان ذنجا شود ب واقر ب
رویداد ای تاریفی و خال وویی درباره واقعة عاشورا ذیانجاذد .البم باید توجت

تحای

داشت ک جاذعة د

روایت و ّابی از قدام اذام حسدن(ع) ،فا دفمگان ،ذمفصصان تتاریخ

اسالم و ذحافل دانعگا ی و ع ری ندست ،ب ک بدعما توده ای ذادم در عابسمان و در و تة
بعد دیگا جواذر اسالذی است .این نکمة ذهم ب این دلدتل ا ردتت دارد کت اغ تب اصتول و
رو

ای ب کاروافم شده در عاشورانگاری و ّابی ا ندن ذبمنی با این ذهتم استت کت از آن

جر ذیتتوان بت صتورت ذعتفص بت اتهتامزنتی :تهرتت ختودرأیی بت اذتام حستدن(ع) و

خدانت پدعگی ب شدعدان آن حضتات( 1نت

 .الفضتای327 :1417 ،؛ الفضتا،149 :1431،

 ،)2توجد اعرال نظام حاکر  :توجد اقتداذات ذعاویت در انمفتاب ینیتد و رچنتدن توجدت
اقداذات ینید بن ذعاوی ( 25-64ق ).در ب شهادت رستاندن اذتام حستدن(ع)(نت
 .1ذورخان و ابیذس

 .الغدتث،

با ذفدو کادن چهاة شدعدان راسمدن ائر درصددند آنها را افتاادی ختائن و بتیوفتا ذعافتی

کنند ک در زذان حکوذت ع ی(ع) ب ایعان خدانت کادنتد و در زذتان اذتام حستن(ع) ندتن قصتد جتان آن حضتات را

داشمند .رچندن بنابا باور این ذورخان ،ردن افااد ب ظا ا شدع ا ل بدت(ع) بودند کت بت دلدتل رستوی رتدن عتادت

خدانتپدعگی ،ابمدا اذام حسدن(ع) را ب بهانة ر بای ب کوف دعوت کادند و سپس ب جای یاری ب اذام خود ،با لعتکا
عبدداهلل بن زیاد رااه شدند و ب دست خود اذام خود را ب شهادت رساندند و یاران آن حضتات را بت ختاب و ختون

کعددند(.ن

 .عبدالعنین ،بیتا)18-11:
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 1420:548العدبانی156 -1430:159 ،؛ الفضا ،)196-191 :1431،تقطدر روایات تتاریفی:
تقطدر و ذستخ روایتات ذفالفتت تای صتحاب و تتابعدن بتا انمفتاب ولدعهتدی ینیتد توستط
ذعاوی (د 60.ق().ن
حب

 .صالبی487 :1430،؛ الفضتا ،)87 :1431،حتب

روایات ذابوط ب اسارت خاندان پدتاذبا(

روایتات تتاریفی:

) پتس از واقعت عاشتورا(نت

 .الفضتا،

 2010:124جرع  )533 :1433،اشاره کاد .این دسم از ذورخان و ّابیتس فی ،بتا استمفاده از
رتتدن رو

تتای ستتاده و ابمتتدایی و البم ت ب تا ظتتا ای دیتتنذداران ت و روشتتنگاان ستتعی در

تصویاسازی ذمفاوتی از واقعة عاشورا دارند کت در نهایتت تد
خنثیکادن ف سفة قدام عاشورا و ا دا

آن نادیتدهانگاشتمن و یتا

احداواانت و روشتنگاایانة اذتام حستدن(ع) و یتاران

فداکارشتتان در جتتانفعتتانی در راه استتالم و ستتنت نبتتوی استتت(نت

 .رنجبتتا143 :1382 ،؛

اردکانی26 :1387،؛ خواج ساوی.)17 :1378 ،
دالیل اهمیت قیام امام حسین(ع) برای تاریخ نویسان وهّابی

دلدل ا ردت قدام عاشورا نند ذورخان و ّابی را ب صورت ذعفص باید در ا ردت این واقعت

نند شدع و تفسدا شتدعدان از آن واقعت بت عنتوان شتاخص تتاریفی تبدتدن و توصتد
راسمدن و ذعداری باای نقد جایان ا و نح ای ذفال

استالم

یا غداشدعی دانست .حال اوا توجت

شود کت واو تی از ذورختان و تح دتلوتاان شتدع در بارستی تتاریفی ختود از عواذتل و
ریع ای قدام اذام حسدن(ع) ،واقعة سقدف و انمفاب ابوبکا ب خالفت در این ذجرر ب ظتا ا
شورای صحاب را ذورد توج قاار ذید ند و با این ذهم تأکدد ذتیورزنتد کت ایتن انمفتاب
باخال

خواستت و رضتایت پدتاذبا(

) و ا تلبدتت آن حضتات ،عرتالً ذوجتب ختاوج

خالفت اسالذی از ذسدا اص ی و تبدیل آن ب ی

حکوذتت دندتوی وادیتد(نت

 .دشتمی،

89 :1387؛ بدات18 :1381 ،؛ ساذانی و خضای ،)122 :1391،بفعی از دالیتل ا ردتت ایتن
واقع بتاای تتاریخنویستان و ّتابی یتا شتب و ّتابی ذعتفص ذتیشتود .از نظتا ایتن وتاوه از
تاریخنگاران شدع  ،ب واسطة این انمفاب زذدن در درازذدت باای تبدیل خالفت استالذی بت
س طنت بنیاذد فتاا م وادیتد .ایتن اذتا ندتن در نهایتت ذنجتا بت مت
پداذبا(
ذحردی(

) در سال  61جای ،آن م بااستاس ارز

حاذتت ا تلبدتت

تای جتا ی و بتدوی و ضتد استالم

) شد ک آی آن عالوه با قملعام بیرحران و بدویانة اذتام حستدن(ع) و یتاران
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آن حضات ،در حاکمی شگفتآور و تکاند نده با ا تلبدتت پدتاذبا(

) بت ذثابت استاایی

ناذس ران رفمار وادید و باای عبات ذفالفان دسمگاه خالفت ب رااه ساِ شهدا ،شهاب شها
وادانده شدند(ن

 .بال ری205 :3/1959،؛ آبای .)394 :5/1967،در واقر ،توجت بت ایتن

بدان ک «قُملَ الحسدنُ الاتا فتی یتومِ الستقدف »(ذج ستی ،)45:329/1404 ،رویکتاد شتدعدان در
تاسدم ارتباط ذدان این دو رویداد و نقد انمفتاب صتورت وافمت شتده در شتورای ستقدف را
ب وضوح نعان ذید د .ردن رویکاد تح د یِ خا
آن ،ذوجب شده است تا ذورخان و ّتابی تتال

شدعدان درباره ایتن واقعت و ع تتیتابی

ختود را در نقتد و رد ایتن تح دتل ذمراکتن

کنند و ب عدم ارتباط واقعة سقدف و قدام عاشورا تأکدد ورزنتد .آن تا کوشتش ذتیکننتد تتا
تصور و ادعای شدعدان ،ارتباآی ذدان شهادت حسدن بتن ع تی(ع) و

نعان د ند ک باخال

رویداد ای پس از رح ت پداذبا(

) وجود نداشم است(ب عنوان نرون ن

 .حسدنی ،بیتا.)9 :

خالفت اسالذی ن تنها در اندیعة سداسی ،ب ک در باور تای ذتب بی ا تل تستنن جایگتاه
ذحتتوری پدتتدا کتتاده استتت(نت

 .فداحتتی142 :1380 ،؛ ذدااحرتتدی86 :1382 ،؛ ظایفدتتان،

 .)179 :1386با ردن اساس ندن ،اندیع خالفت در رویکاد تاریخنگارانة و ّابدت ،ک سعی
دارد خود را اصدلتاین جایان و نراینتدة راستمدن استالم ستنی ذعافتی نرایتد(نت

 .العقتل،

 ،)143 :1429نقعی ذحوری و تعددنکننده ذییابد .غالب ذورختان و ّتابی در دفتاع از نظتام
خالفت در باابا عقددة اذاذت ب نص شتدعدان ،بتا ایتن ذهتم تأکدتد ذتیورزنتد کت نتص بتا
خالفت اشفا

ذعدن وجهی شاعی ندارد و ذمکی ب آیتات الهتی ندستت(نت

64 :1431؛ الف دفت  .)179 :1432 ،ازایتن رو ،پتس از رح تتت پدتاذبا(
انمفاب شورای سقدفة بنیساعده ب عنوان خ دف بالفصل پداذبا(
الفردس.)2006:198،

1

 .الفااشتی،

) ،ابتوبکا بااستتاس

) ذعافیشده استت(نت

.

 .1با این حال الزم ب کا است ک در ذدان خود ذورخان و ابی ندن در این زذدن ب آور کاذل اتفاق نظا وجتود نتدارد،
درحالیک بدعما ذورخان و ابی با اسمناد ب اجراع اصحاب بتا خالفتت ابتوبکا(نت

 .الفااشتی ،)61 :1431،بت باحت

بودن خالفت نفسمدن خ دف پس از پداذبا باور دارند و با تأکدد با ستاخمگی بتودن احادیتث ذتورد اشتارة شتدع دربتارة

جانعدنی ع ی(ع)(ن

 .عسقالنی ،)347 :1380،حمی شایستمگی آن حضتات را دلدتل قتانرکننتدهای بتا خالفتت ایعتان

نریدانند .در عدن حال ،باخی از ذورخان ذنمسب ب این جایان ،با ا عان ب فضایل ع ی بن ابدطالتب(ع) بت شایستمگی و
سناوار بودن ایعان ب خالفت ب خالفت کم و بدش ا عان دارند(ب عنوان نرون ن

 .صالبی.)237-236 :1425 ،
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عاشورانگاران و ّابی در ذقابتل ادعتای شتدعدان ،کت ریعتة فاجعتة عاشتورا را بت ستقدف

بازذیوادانند ،بازذانتدوان ا تل ردّه را از جر ت عتاذالن ذهتم در شتهادت اذتام حستدن(ع)
ذعافی ذیکنند .بنابا باور آن ا قبای ی چون ذبحج ،تردم ،سجاح ،کنده ،توازن ،بنتیاستد،

ک افاادی از آن ا در روز عاشورا در سپاه ارسالی از کوف بتاای ذقاب ت بتا اذتام حستدن(ع)
حضور داشمند و بعد از کعمار یاران آن حضات سا ای شهدای کابال را حرل کادنتد ،در
پی این بودند تا بدینآای انمقام اجداد ختود (کعتم شتدوان ذاتتد بت دستت ذست رانان در

جایان پدکار با جایانِ ازاسالمباوعتمگان در دورة خالفتت ابتوبکا) را از استالم و ذست ردن

بازسمانند(حسدنی ،بتیتتا .)18-17 :بتا توجت بت اینکت عاشتورانگاران و ّتابی ختود را ذ تنم
ذتتیداننتتد دستتمگاه اذتتوی و ینیتتد بتتن ذعاوی ت را تحتتت تتا شتتاایطی از ا انتتت بت خانتتدان

ا لبدت(ع) ذبااا کنند ،چندن تفسداِ شگفتآوری از شهادت اذام حسدن(ع) و شهدای کابال
و نسبتدادن آن ب بازذاندوان ا لردّه ذیتواند قابل درب باشتد .ایتن در حتالی استت کت

این واوه از تاریخنویسان در بارسی وقایر صدر اسالم ،از ابوبکا و حقاندت او در ستاکوب

ا ل ردّه(ن

 .صالبی ، )291-287 :1423،البمت بتدون ترددتن بتدن ذتدعدان نبتوت ،ذفالفتان

خالفت ابوبکا و از دینباوعمگان واقعی ،دفاع ذیکنند(1ن

 .حسدنی ،بتی تتا .)17 :عتالوه

با این ،یکی از شدوه ای ذورد اسمفاده این جایان ،ذقایست جنت

دورة خالفت ع ی(ع) یعنی جن

تای رده بتا جنت

ای جرل ،صفدن و نهاوان است(ن

تای

 .اذدای.)9 :1437 ،

این ذقایسة تطبدقی ب این دلدل صورت ذیوداد تا نعان داده شود ک ک ابوبکا با ذست رانان
ذاتدشده جنگدد اذا ع ی بن ابتیآالتب(ع) بتا افتااد ذتؤذن و ذعمقتد بت استالم پدکتار کتاد.

بااساس چندن تح د ی ،آغاز باادرکعی و جن

 .1ذورخان و ابی تحت تأثدا ونار

 2در بدن ذس رانان عرالً ب اذتام اول شتدعدان

ای ردالن با اذویان ،ب انعکاس عقاید آنان درباره ا ل ردّه ذتیپادازنتد و ترتام

ذفالفان ابوبکا را ذاتتد بت شترار ذتیآور نتد .ایتن در حتالی استت کت بنتابا شتوا د ذوجتود ،ابتوبکا بتاای ستاکوب

ذفالفت ای صورتوافم با خالفت خود ،آوا ان ر واوه ای ذفال

را از دیتن باوعتم و ذاتتد باذتیشتراد تتا

بدینوسد اذکان باخورد سهرگدن با آنها فاا م وادد(باای تفصدل بدعتما نت

.)17

 .2ذورخان و ابی تال

 .قائتدان47 :1372 ،؛ الهتیزاده:1383 ،

دارند با این توجد ک « :وقمی این تفکا شکل بگداد ک ذتیتتوان  4000نفتا از رتدن افتااد بت

ظا ا ع د سالم را در آی ی

ساعت کعت و ب آنها خارجی وفت ،چاا باید کعتمن نتوه پدتاذبا بت عنتوان ختارجی و
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نسبت داده ذتیشتود 1و بت تبتر آن کعتمار و استارت ا تلبدتت پدتاذبا(

حسدن(ع) در کابال ذموج خود شدعدان ذیوادد.

) و شتدعدان اذتام

ذورخان و ّابی بت آتورک ی دفتاع از چهتارچوب نظتام خالفتت و ذصتون ذانتدن آن از

اوون بحث و شبه ای را ی

اصل ذهم ت قی ذتیکننتد تتا جتایی کت بت بتاور آن تا تا

شفصی ک در این جایگاه قاار ذیوداد اعرال و افکار او ندن ب تبر این جایگاه ذتورد تأیدتد
و تصدی قاار ذیوداد .در باور این دسم از تاریخنویسان ،رتانآتور کت اقتداذات خ دفت

اول پس از پداذبا(

) و ندن جانعدنان وی(عرا و عثران) ازنظتا شتاعی و عق تی قابتلقبتول

سمند ،بنا با ران روی اقداذات و کار ای ذعاویة بن ابیسفدان در ذقام خ دف ندن ذیتواننتد

قابل دفاع و ذوج باشند(ن

 .عبدالرحرتدی53-46 :1382 ،؛ ذایجتی .)10-9 :1394 ،ایتن

رویکاد در دفاع از اعرال خ فا ب اینوون توجد ذیشود ک دفاع از ینید دفاع از ذعاویت و

دفاع از ذعاوی عرالً دفاع از خ فای پدش از او و اعرتال و کادارشتان از زذتان ستقدف بتدین

سوی ذیتواند باشد .با ردن اساس ندن ذورخان و ّابی در عاشورانگاری خود ،ابمدا ب دفتاع
بیچون و چاا از ذعاوی و اعرال او ذیپادازند.

2

مشروعیتتراشی برای انتخاب یزید بن معاویه به خالفت
جایان تاریخنگاری و ّابدت باای اثبات دعاوی خویش در دفاع از ذواضر دستمگاه اذتوی و
شفص ینید بن ذعاوی در باابا اذام حسدن(ع) ،ابمدا ب دفاع از انمفاب ینیتد بت والیمعهتدی
ذاتد غداذرکن باشد وقمی بموان سد االسالم زبدا و آ ح الفدا را کعت؟ چاا نرتیتتوان حستدن را کعتت؟»(حستدنی،

بیتا.)28 :

 .1ذورخان و ابی دالی ی باای این تفکا خود کا ذی کنند« :ال

– نهاوان نندی

کوفت و کتابال بتوده ،ب – 4000

نفا از ذادم ردن کوف و چ بسا آشنایان و اقوام کسانی ک حسدن(رضی) را ب شهادت رساندند تحتت عنتوان ختوارج

و آی ی

ساعت کعم شدند ،ج  -قاتل این اشفا

پدر ردن شفص حسدن(رضتی) بتوده استت ،د  -فاصت زذتان

اندب( 20سال) با واقع کابال – ،این افااد از دید ذادم عادی ،افاادی بسدار نورانی و ذتؤذن و حتافق قتاآن بتا پدعتانی
پدن بسم بودند»(حسدنی ،بیتا.)28 :

 .2ذورخان و ابی با ترجدد از ذعاوی و کران

کادن ضع

ذعاوعدت خالفت او ،ک باخال

سنن استالذی ذاستوم

و ب واسط زور و اسمدال بدان دست یافم بود ،او را شفصی ذتدبا ،اصتالحگا ،بتا وبشتت ،بتا اختالق ،راوی احادیتث

پداذبا(

) ،اذدا لعکا اسالم و کاتب وحی ذعافی ذتیکننتد(ن

العقد ی15 :1984،؛ صالبی.)43-42 :1430،

 :عبدالقتدوس ،بتی تتا9-7 :؛ عثرتانی ،بتیتتا49،40 :؛
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از سوی ذعاوی دست ذییازند و دالیل ذفم فی را باای این انمفاب بدان ذیکننتد .عواذتل و

شاایط سداسی زذان ،ازجر دالی ی است ک از سوی این دسم از عاشورانگاران باای دفاع

از انمفاب ینید ذورد توج قاار ذیوداد .تحول فکای و اعمقتادی آدفتی از جاذعت و عتدم

اتفاقنظا آن ا باای انمفاب ی

شفصِ خا  ،تفاوت ای بندادین دوران ذعاوی با خ فای

دیگا از نظتا سداستی و بت ویتژه تتاس و نگاانتی ذعاویت از اختمال

و جنت

تای داخ تی

خانرانسوز با ساِ قدرت ،افنایش چعرگدا تعداد ذس رانان و وستعت ستازذدن تای تحتت

فاذان دولت اسالذی و ندن دشواری ای ارتباط با ذناآ ذفموحت و نگاانتی تای ذوجتود در
این نواحی باای حضور و اقمدار اسالم ،از جر عواذ ی سمند کت در توجدت اقتدام ذعاویت

باای انمفاب جانعدن ،آن م فادی ذانند فازند

ینید ،ذورد توج قتاار ذتیودانتد(نت

عاقل92 :1403 ،؛ شا دن129 :2001،؛ الفضا72-68 :1431،؛ العدبانی.)153 :1430 ،

.

در کنتتار شتتاایط سداستتی ،شتتاایط اجمرتتاعی دورة زذاذتتداری ذعاویتت ندتتن از ستتوی

عاشورانویستتان و ّتتابی بت عنتتوان دلدتتل قابتتلقبتتول بتتاای انمفتتاب ینیتتد بت ذنصتتب خالفتتت
ذوردعنایت قاار ذیوداد .در چارچوب توجد بااساس شتاایط اجمرتاعی ،بتا پتدشکعتددن

بحث عصبدت ای قبد ای نند اعااب این نکم ذورد تأکدد قاار ذیوداد کت خانتدان اذتوی
در شام ،ب عنوان پایگاه و ذاکن خالفت اسالذی در این زذتان از حرایتت اجمرتاعی زیتادی

باخوردار بود .ب ردن دلدل ندن ستاکنان شتاذات حرایتت بتیچتون و چاایتی از ذعاویت در
پبیا

والیمعهدی فازند

بانریتافمند(ن

ال خالفتت فتادی جتن فازنتد ذعاویت را
نعان ذتی دادنتد و عرت ً

 .شتعوط340 :1409،؛ شتا دن .)130 :2001 ،ایتن در حتالی بتود کت قبد تة

بنیک ب ب عنوان حاذدان ینید نقعی ک ددی در تثبدت قدرت در ایتن زذتان ایفتا ذتیکادنتد

(الفضتتا75-72 :1431 ،؛ العتتدبانی .)159 :1430،رتتدن شتتاایط ختتا

ذعاوی را باای اسمراارِ بدونِ ذعکلِ خالفت اسالذی ب انمفاب فازند

اجمرتتاعی بتتود کت

ینید ناونیا نرتود.

در این ذدان ،باخی ذورخان و ّابی باای دفاع از تصردم ذعاوی در انمفاب ینید ب جانعتدنی

خود ،با تاسدم تصویای خا
باخال

و درعدنحال شا ا از ویژوی ای شفصدمی ینید بن ذعاوی و

اجراع ذنابر تاریفی در این باره(ن

 .ابن اثدا127 :4/1965 ،؛ ذسعودی:3/1409 ،

 ،)67او را فادی شایسم و ذناسب باای خالفت با جاذع اسالذی ذعافی ذیکنند .این افتااد
با باشرادن صفات حسن ینید ب ذانند کام و بفعتندوی ،جتوانرادی ،شتجاعت ،دلدتای و
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لداقت در ر بای ،دادوسمای و تأسی از خ فای راشدین ،چهتاهای کتاذالً ذمفتاوت از آنچت
در ذنابر تاریفی از عاذل اص ی فاجعة عاشتورا تاستدم شتده استت ،عرتالً بتا انمفتاب او بت

خالفتتت ذستت ردن از ستتوی ذعاویتت صتتح ذتتیوبارنتتد(نتت
صالبی.)453-451 :1430،

 .الفضتتا76-75 :1431،؛

یکی از دالیل جالب و قابلتوجت دیگتای کت ذورختان و ّتابی بتاای درستمی تصتردم
ذعاوی در اعالم جانعدنی ینید در اذا خالفت اعالم ذیکنند دلد ی است کت از آن بتا تعبدتا
والیت ذفضول با وجود فاضل یاد ذیکنند .آن ا با این اعمقاد ستمند کت ذعاویت بت دلدتل
شناخت دقد و جاذرِ خود از واقعدت ای جهان اسالمِ آن روز ،ب رغم حضور و وجتود فتاد
فاضتل در جاذعت  ،بتاای حفتتق یکپتتارچگی اذتت استتالذی بت ناچتتار و البمت بت درستتمی فتتاد
ذفضول(ینید) را باونید(ن

 .شا دن130 :2001 ،؛ الفضا .)78 :1431،این در حالی استت

ک نظایة ذبکور باوافم از عقاید زیدی و در باب اذاذت و تفسدا خالفت خ فتای پتدش از
ع ی(ع) است ک بااساس آن ،ع ی(ع) ب عنتوان افضتل اذتت استالذی بعتد از پدتاذبا(

)و

شایسم تاین فاد باای جانعدنی آن حضات بودهاند ،اذا ب دلدل اینک بنابا دالیل و ذصالحی
خالفت ایعتان ذقتدور نبتوده و ازایتنرو افتاادی فاوتتا از آن حضتات در ذااتتب فضتل و
کرال( ران خ فای ذفضول) با ذسند خالفتت تکدت زدهانتد(نت
اینرو ،باخال

تصتور ذورختان و ّتابی ذعاصتا بنتابا وتنار

 .صتابای .)86 :1392 ،از
تا و شتوا د ذوجتود و ندتن

اتفاقنظا اکثا ذورخان ذمقدم ذس ران ،ینید حمی در ران ایتام پتدش از خالفتت بت فتادی
فاس و ن فاضل ذعهور بوده است و باایناساس ،دستماوین قتاار دادن نظایتة جتواز اذاذتت
ذفضول در حضور فاضل ،نریتواند توجد چنتدان ذناستبی بتاای نتاذند کتادن ینیتد بتاای
ذنصب خالفت باشد.
انمفاب بااساس شورا دلدل دیگای است ک ذورخان و ّابی با اتکا ب آن سعی ذیکننتد

انمفاب ینید ب والیمعهدی باای خالفت را ب شک ی شورایی(ذبمنی با انمفتاب در شتورایی
خا

و قابلقبول) ق رداد نرایند و اقداذات ذعاوی را در این زذدن ذانند رایننی با ا تل حتل

 .1احن

بن قدس ،زیاد ابن ابیسفدان و ابنزبدا

و عقد 1،بدعت ای عروذی در سط والیات اسالذی و بدعت دتأت تای سداستی ارستالی از
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سوی آن ا ب ذاکن خالفت را در ایتن چهتارچوب تفستدا نراینتد(نت

 .عاقتل99 :1403 ،؛

شتتاکا340 :1419 ،؛ الغدتتث453 :1420،؛ العتتدبانی .)104 :1430 ،بتتا وجتتود ایتتن ،آنچتت

ب صورت ذعفص نافی این نظا است اینک بارسی روند و چگونگی این بدعت ا در ذنتابر

تتتاریفی نعتتان ذتتید تتد کت بدعتتت تتای ذتتبکور از ستاِ اکتتااه و بتتا اجبتتار صتتورت وافمت
است(ب عنوان نرون ن

 .ابن قمدب  .)212 :1410،عالوه با ذوارد فتوق ،اجمهتاد در ولدعهتدی

ینید دلدل دیگای است ک از سوی ذورخان و ّابی باای توجد این انمفتاب ذعاویت ذطتاح

ذیشود .تاریخنویسان ذبکور تتال

ذتیکننتد تتا انمفتاب ینیتد توستط ذعاویت را بت ذثابت

ذسئ ای فقهتی و اجمهتادی نعتان د نتد .ازایتنرو ،آن تا در چهتارچوب نظایت فتوق ایتن

اسمدالل قابلتوج را ذطاح ذیکنند ک ذعاوی ب عنوان خ دف و با داشمن صالحدت اجمهتاد،

با تعفدص صالح اذت اسالذی و باای ر اندن آن از فمن و انقسام در این باب اجمهتاد کتاد
و ب باور آن ا سکوت بنروان صحاب و ب ویژه عدالت ذعاوی ب عنوان یت

بارز و غداقابل خدش ای با صحت و درسمی این اجمهاد ذیتواند باشتد(نت

بیتا39 :؛ الغدث462 :1420 ،؛ الفضا.)92 :1431،
پس از تتال

صتحابی دلدتل

 .عبدالقتدوس،

بتاای توجدت درستمی و بت صتالحبتودن اقتدام ذعاویت در تعدتدن ینیتد بت

والیمعهدی خود ،ذورختان و ّتابیذست

بت توجدت ذعتاوعدت خالفتت ینیتد بتن ذعاویت

ذیپادازند .آن ا ینید را خ دف شاعیِ ذنمفبِ شورای ذست ردن و اجرتاع ا تل حتلا و عقتد
ذعتتمرل بتتا ذس ت رانان دذعت بت عنتتوان ذاکتتن حکوذتتت استتالذی ذتتیداننتتد(نت

 .شتتعوط،

 )784:1409ک درعدنحال ،ذادم با بدعتت ختود در عرتل ندتن بت انمفتاب درستت و بجتای

ذعاوی صح وباشمند و آن را تأیدد نرودند(ن

 .العدبانی .)166 :1430 ،الزم ب کا استت

ک ب رغم این واایش غالب ،باخی ذورخان و ّابی رسو با دیدواه عروذی ا ل ستنت ،بت
این اذا ا عان دارند ک ولدعهدی بدعمی بود کت ذعاویت در انمفتاب فازنتد

خود با خالفت سنت خ فای پدش از خود آن را بنتا نهتاد(نت

بت جانعتدنی

 .الفرتدس .)135 :2006 ،در

ذقابل این واایش کمسو ،تاریخنگاران افااآی و ّابی با این عقدده رفم اند کت والیمعهتدی

درستتاین و پسندیدهتاین شدوه باای انمفاب خ دفت استت و ایتن رو ِ انمفتاب حمتی بتا

شدوة انمفاب خ دف توسط ا ل حلا و عقد باتای دارد و ب واسطة انمفتاب ولدعهتد از ستوی
خ دف حاضا عرالً اخمال

و نناعی دراینباره باوز نفوا د کاد(ن

 .شا دن134 :2001 ،؛
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زیدان .)213 :1421 ،ب اینتاتدب ،در ی

ارزیابی ک ی ذیتوان وفت کت ذورختان و ّتابی

از رة ابنار ای ذوجود و توجد ای ذرکن بتاای تأیدتد صتحت خالفتت ینیتد بتن ذعاویت

اسمفاده ذیکنند تا او را خ دفة قانونی و شاعی ذعافی کننتد تتا اقتدام اذتام حستدن(ع) بتاای
احدای اسالم راسمدن ب ذثاب خاوج و شور

ع د خ دف با ح و ذعاوع ت قی شود.

برجستهکردن مسائل حاشیهای و جزئی برای زیرِ سؤالبردن مسائل اساسی

یکی از شدوه ایی ک در عاشورانگاری ذورخان و ّابی ب شتکل بتارزی بت چعتم ذتیآیتد

باجسم کادن پارهای از روایات ذابوط ب واقع عاشوراست تا از ایتن آایت ذستائل ذهتم و
اساسی ذاتبط با این واقعة ذهمِ تاریخ اسالم و تتاریخ تعتدر زیتا ستؤال بتاده شتود .یکتی از
در ذحتل

ذهمتاین ذوضوعاتی ک ذورخان و ّابی سعی در باجسم کادن آن دارند تعکد

دفن ساِ ذبارب اذام حستدن(ع) استت .بتیتادیتد یکتی از فجدترتتاین و غداقابتلبتاورتاین
حوادث روز عاشورا ،ب اجراع اکثا ذس رانان اعم از سنی و شدع  ،بایدن ساِ اذام حستدن(ع)
و سپس واداندن آن رااه ساِ دیگا شهدای قدام کابال در شتها ای ذفم ت
آبای .)394 :5 /1967 ،ذورخان و ّابی سعی دارند با تأکدد با ونار

استت(نت

.

ای ذمفاوت ذوجتود

در ذنابر درباره ذحل دفن سا ذبارب اذام حسدن(ع) و تعدد ذکتان تای ذحمرتل ذابتوط بت
آن ،باور شدعدان درباره ب خاب سپادهشدن آن در آراذگاه آن حضات در کتابال را ذتورد
تعکد
از ی

قاار د ند(ن

 .العدبانی ،392:1430،صالبی1430،؛  .)437ذورخان و ّابیذست

سو ،با انکارِ دفن سا ذبارب اذام(ع) در کابال ،راویان این دسم از ونار

این ونار

ان

تا(بتاای

 .صدوق168 :1400 ،؛ سبط بن جوزی265 :1427 ،؛ نتویای:20/1423 ،

 )477را ب کببوویی ذمهم ذیکنند .آن ا با اسمناد ب ازبدنرفمن آثار ذحل شهادت و دفتن
ساِ ذبارب در وبر زذان ،عرالً اذکان دفنِ آن در کابال را ناذرکن ذیدانند(نت

 .الفضتا،

201-200 :1431؛ الف دف ت 125 :1429 ،؛ صتتالبی .)506 :143 ،از ستتوی دیگتتا ،روایتتت ب ت
دست دادهشدة ذسمند توسط سبط بن جتوزی(1186تت  1256ه) ذبنتی بتا دفتن ستاِ ذبتارب
اذام(ع) در شها رق (ن

 :سبط بن جوزی )265 :1427،ندن از سوی ایتن ذورختان نادرستت

انگاشتتم ذتتیشتتود(ن ت

 .العتتدبانی396 :1430 ،؛ صتتالبی)506 :1430 ،؛ حتتال آنک ت غالتتب

ذورخان تاریخ اسالم ،اعم از شدع و سنی ،بتا عتدم دفتن ستا ذبتارب در ایتن شتها ا عتان
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 .صتادقی.)390 :1387،

داشم اند(باای تفصدل نظایت عتدم دفتن ستا ذبتارب در رقت  ،نت

بااینحال باید توج داشت ک رویکاد تاریخنویستان و ّتابی در رد ایتن وتنار

بدعتما بت

واایش ذب بی سبط بن جوزی ذابوط ذیشود و از نظاواه آنان ب دلدل رافضی(شدع )بودن

راوی 1نریتواند قابلقبول و اعمنا قاار وداد(ن

 :الفضا201 :1431 ،؛ الف دف 127:1429 ،؛

صالبی )506 :1430،عالوه با این ،شها ای عسقالن و قا اه ندن ب عنتوان دو ذکتان ذحمرتل
دیگا باای دفنشدن ساِ اذام حسدن(ع) از سوی ذورختان و ّتابی رد و بت تأستی از ذباحتث

ابنتدرد (د 728 .ق ).در کماب رأسالحستدن ختود 2،انکتار ذتیشتوند(نت

 .الفضتا:1431،

208-202؛ العدبانی398-397:1430،؛ الصالبی.)508-507 :1430،

از دیدواه ذورخان و ّابی شها ذدین تنها ذکانی است ک ب صورت قطعی باای دفن سا
ذبارب اذام حسدن(ع) ذیتواند ذورد توج قاار وداد .ازاینرو ب ارسال سا ذبارب توستط
ینید بن ذعاوی نند عرا بن سعدد والی ذدین (د 69 .ق ).اشاره دارنتد .آن تا بتاای تقویتت و
تأیدد نظاِ خود ،ب حسن رفمار ینید با ا لبدت اذام حسدن(ع) تأکدد ذیکنند ک ب دنبتال آن
اذکان دفن سا ذبارب آن حضات در ذدین و در کنتار ذادرشتان فتاا م شتده استت(نت

.

الفضا209-208 :1431،؛ العدبانی398-397 :1430 ،؛ جرع  .)543 :1433 ،تأکدد ذورختان
و ّابی با دفن سا اذام(ع) در قباسمان بقدر ذدین از این اذا ناشی ذیشود ک آن ا با ع م بت
ناذع ومبودن قبا حضات ز اا(س) ،سعی دارند درنهایت ذحل دفن سا اذتام حستدن(ع) ندتن
 .1ذورخان و ابی بدیندلدل ابن جوزی را شدع ذیدانند ک در واقر او نرایندة ا ل سنت ذعمدل است و بت رتدن دلدتل
ندن ب نگار

کمابی درباره ذناقب ائر و حدیث غدیا ،بااساس ذعنای ذورد قبول شدعدان از آن پاداخم است .عالوه بتا

این ،نکو ش بنیاذد و آعن باخی صحاب از سوی سبط بن جوزی ذوجب شده از سوی تتاریخنویستان و تابیذست

فادی رافضی(شدع ذب ب و از دین باوعم ) ق رداد شود(باای اآالعات بدعما ن

 .رنجبا.)106 :1392،

 .2ابن تدرد در رسال رأسالحسدن خود با رد احمرال دفن سا ذبارب اذام حسدن(ع) در عسقالن و قا اه ،شها ذدینت را
ب عنوان ذحل واقعی و اص ی دفن آن کا ذیکند .او دالی ی باای این ادعای خود بدان ذی کند ک ذیتوان بت کعت

دیا نگام این ذکان ،یعنی حدود چهار قان بعد از شهادت اذام حسدن ع د السالم(ن
نندی

 ،)15 :1417 :عدم اشاره ذورختان

ب واقع چون ابوبکا بن ابیدندا و ابوالقاسم بغوی( ران ،)17:عدم زیارت این ذکان توسط ذس ران ا ل ستنت و

شدع ( ران )35:اشاره کاد .ابنتدرد در اثبات ادعای خود ذبنی با دفن سا اذام در ذدین با اتکا ب ونار

زبدا بن بکتار

در االنساب و ذحرد بن سعد در الطبقات( ران) و ندن با توج ب روایت چوبزدن دندان ای ذبارب اذام در دربار ابن
زیاد در حضور انس بن ذال

و ابوبازه اس ری در عااق( ران )18:و رچندن با اسمناد ب رسوم آن عصا ذبنتی بتا دفتن

ذس رانان در بقدر ،سعی در اثبات دفن ساِ ذبارب اذام در ذدین داشم است( ران.)34:
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ناذعفص باقی براند .این تال

بدعما با این د

صتورت ذتیودتاد تتا بتا ایجتاد یتأس در

شناستتاییِ ذحتلِ درستتت دفتتن ستتا اذتتام(ع) ،زیتتارت کتتابال از ستتوی شتتدعدان و دوستتمداران
ا لبدت(ع) اذای عبث و بدهوده انگاشم شود(ن

 :عبدالعنین ،بیتا .)111:با توج بت اینکت

بااساس نظا و باور پبیافم نند شدعدان ،ساِ اذام حستدن(ع) در کنتار پدکتا ذبتارب ایعتان و

کابال ب خاب سپاده شده است 1و ب رتدن دلدتل تم ذورختان و ّتابی ندتن در تکاپو تای
عاشورانگارانة خود ذیکوشند با تعکد

دراینباره عرالً باور شدعدان را در ایتن زذدنت زیتا

سؤال بباند.
نادیدهانگاشتن اهداف اصلی قیام عاشورا

یکی از شدوه ای قابلتوجت عاشتورانگاران و ّتابی در ذواجهت بتا واقعتة کتابال ،بت چتالش

کعددن ا دا قدام اذام حسدن(ع) است .در شاایطی ک ذورخان و تاریخ پژو ان شدع ا دا
اذام حسدن(ع) از قدام در باابا دسمگاه اذوی و خالفت ینید بن ذعاوی را از زوایای ذفم ت
اصت ی آن اذتام ،یعنتی احدتا

و در آثار ذمعددی ذورد بارسی قاار دادهاند و آی آن ب د

اسالم راسمدن در جاذع اسالذی و ایجتاد ترتاین آن بتا استالم اذتوی در صتدر استالم تأکدتد
دارند(ب عنوان نرون ن

 .رنجبا143 :1383 ،؛ ذصباح یتندی ،)174-173 :1387 ،ذورختان

و ّابی با بیا ردت ج وهدادن چندن دفی ،سعی دارند د

آن حضات را ب شتک ی بتارز

فادی و شفصی و صافاً قدرتآ بی و ندن عصدانگای با ضد اذتت و خ دفتة استالذی نعتان
د ند .این واوه از عاشورانگاران باای این ذهم تأکدد دارند کت بتاخال

دعتاوی شتدعدان،

اذام حسدن(ع) از ع م خاصی در اثنای این قدام باخوردار نبودند(درباره عدم اعمقاد بت ع تم
غدب ن

 .عنینی ،بیتا )227 :و با رتدن استاس ندتن در شتاوع قدتام ،در اعمرتاد بت بدعتت
 .الب بی ،بیتا.)15 :

کوفدان و یا ارسال ذس م بن عقدل ب کوف دچار خطا شدند(ن

نگاه ذورخان و ّابی نسبت ب پداذد ای قدام اذام حسدن(ع) ندتن تفتاوت تایی اساستی بتا
شدع دارد .آن ا عالوه با اینک اوون تأثداوباری ایتن قدتام در احدتای استالم راستمدن را
انکار ذیکنند ،حمی با این اعمقادند ک اذام حسدن(ع) ،باخال
 .1الزم ب کا است ک نج

تال

ا و ذستاعی اذویتان

و جوار ذاقد ذطها اذداالرؤذندن(ع) ندن ب عنوان یکی از ذکان ای ذحمرل باای دفن ستا

ذبارب اذام از سوی عدهای از ذورخان ویژه ذورد اشاره قاار وافم است(ن

 .ابن قولوی )84 :1394،
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باای حفق وحدت جاذعة اسالذی ،سعی در تفاق انگدنی در ذدتان ذست رانان داشتت .عتالوه
با این ،با کعم شدن او (اذام حستدن(ع)) و یتارانش اذتت ذست ران دچتار افمتااق و اختمال
وادید و ب واسطة آن سن
رچنان اداذ دارد(ن

بنای نناع ایی در ذدان ذست ردن وباشتم شتد کت تتا بت اذتاوز

 .جرع  .)544 :1433،آشکار است ک چندن تح د تی در ذقابتل ایتن

واقعدت تاریفی قاار دارد ک قدام اذام حسدن(ع) و یاران آن حضات با آشکار ساخمن نفاق
و چهاة واقعی حاکران اذوی ذوجب سقوط و باافمادن اقمدار سفداندان وادید(بتاای تح دتل
ارتباط سقوط خالفت سفداندان با قدام عاشورا ن

 .اردکانی42 :1387 ،؛ رفدعتی.)74 :1390،

بااینحال ،ذورخان و ّابی با اسمناد ب اسمراار حکوذت فمادسال بنیاذد (شاخة ذاوانتی آن)
پس از عاشورا ب عدم تأثدا واقعة عاشورا در سقوط بنیاذد تأکدد ذیورزند(نت

 .حستدنی،

.)80 :1425
گزینش هدفمند منابع تاریخیِ مربوط به قیام امام حسین(ع)

ذورخان و ّابی در بازخوانی حادثة کابال و تاسدم تصویاِ ذط وب و ذوردنظا ختود از شتدوة
انمفاب ونینعی و دفرند ذنابر و ونار

ای تتاریفی استمفاده ذتیکننتد .بتا ایتن استاس

آن ا در عاشورانگاری خود بدعما ب ذورخان رسو بتا ختود در نگتا
ترایل ب اذویان یعنی ونار

بت قدتام عاشتورا و

ای ذورخان اذوی و شاذی تکد ذیکنند .ذورخان ذکمب شام

با جانبداری از اذویان تحت تتأثداِ نگتاه رستری دستمگاه خالفتت اذتوی بتا کمرتان بفتش
قابلتوجهی از حقای تاریفی ونار

کاذالً ی

جانب و دفرندی از وقایر ذابوط ب واقع

کابال و شهادت اذام حسدن(ع) ب دست ذید ند .تال

باای تحق این ذهتم ذوجتب شتده
 .اداذت ).

است تا در بدان و ونار

ستدا آبدعتی حتوادث تتاریفی تغددااتتی داده شتود(نت

بیتادید این نوع ونار

ا ب خوبی ذؤید نظاواه عاشتورانگاران و ّتابی استت و بت رتدن

دلدل ندن در آثار تاریفی و ّابی ت س فی ذابوط ب قدام کابال بدعما ب این دسم از آثار استمناد
ذیشود.
ذورخان و ّابی ب آورک ی ذنابر ذابوط ب قدام اذتام حستدن(ع) را بت دو دستم ذعتفص
تقسدم ذیکنند(ن

 .الحابی :)84-78 :1427،دسم اول ذنتابر ذط توب و ذوردپتبیا

نتند

ذورخان و ّابی ک با چارچوب ای عقددتی آن ا رفوانی دارد ،آثاری ذانند تاریخ االذتم
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و الر وب آبتای 301-224(1ه ق) ،الطبقتات الکبتای ابتن ستعد( 168 – 230ه ق) ،تتاریخ
ذدین الدذعت ابتن عستاکا( 571 – 499ه ق) ،البدایتة و النهایتة ابتنکثدتا( 774-701ه ق)،

العواصتتم ذتتن القواصتتم ذتتن القواصتتم ابتتنعابتتی ذتتالکی( 543-468ه ق) 2،رأس الحستتدن

ابنتدرد (661ت  728ه .ق) 3از آن جر ذحسوب ذیشوند .دسمة دوم از ذنابر ذابوط بت قدتام
عاشورا ،ذنابر غداقابل اسمناد و ذطاود از نظا عاشورانگاران و ّابی ب شرار ذتیآینتد کت بت

ذقمل الحسدن(ع) ابوذفن (د 157 .ه ق) ،االذاذ و السداس ابنقمدب دینوری(216ت  276ه ق)
ذاوجالب ب ذسعودی(د 346 .ه ق) ،تاریخ الدعقوبی احرد بتن ابتی یعقتوب(د 292 .ه ق) از

آن جر اند .با توج ا دا
 .1ذورخان و ابی ونار

خا

ای ابوذفن

اعمراد ذحسوب ذیشود ،ضعد

عقددتی و سداسی جایان و ّابدت در قبال واقعتة عاشتورا

را ،ک از دیدواه عاشورانگاران شتدعی ذهرمتاین راوی حادثتة کتابال و ذتورد

و غداقابل قبول ذیدانند و در ذقابل با صحد دانسمن روایتات آبتای از عرتار د نتی،

عوانة بن حکدم(عوانة بن حکم) و حصدن بتن عبتدالاحرن الست ری ،ایتن افتااد را ثقت و ذتورد اعمرتاد ذتیداننتد(نت

الفضا97 :1431،ت .)104

 .2جایگاه العواصم ذن القواصم فی تحقد ذواق

الصحاب بعد وفاه النبی(

.

) ،ابن عابی در عاشورانگاری و ابی تا از

این نظا حائن ا ردت است ک بفش اعظم این اثا ب دفاع از بنی اذدت و خالفتت آنهتا بتا تأکدتد بتا ستپادن ایتن ذنصتب

توسط رسول اهلل ب آنها بوده است(ابنالعابتی ،القاضتی ذحرتد بتن عبتداهلل ابتوبکا )270 :1422 ،از ایتن رو بت دفتاع از

اقداذات ذعاوی ب خصو

ب خصو

در زذدن ولدعهدی ینید( ران ،)240-250:انکار ذسرومکادن اذام حستن(ع)( رتو )231 :و

دفاع از صحت خالفت او بتا استمناد بت ستپادن خالفتت شتاذات توستط عرتا بت او ،خصوصتدات اخالقتی،

فقا ت ،عدالت و حرایت از اسالم بوده است تا جایی ک ذعاوی را متااز با خ فا ج وه ذتید تد( رتو .)218-220 :او
سعی دارد ب صورتی دفرند ،ص

بدن اذام حسن(ع) با ذعاوی را عر ی پستندیده و ذبمنتی بتا ذصت حتاندیعتی بتاای

جاذعة اسالذی و ذس رانان در آن ذقطر تفسدا کند( ران )214-215:و با سپس دسماوین قاار دادن ردن تفسدا ختود در
ی

نگاه تطبدقیت ذقایس ای ،قدام اذام حسدن(ع) را سبب ایجاد تفاق در ذدان ذس رانان ذعافی کند ( رتو .)267 :رتدن

رویکاد و تال

ذسمرا ابن عابی باای تبائة ذعاوی و اذویان ذوجب شده است در تتال

العواصم ذن القواصم ب عنوان آبعفور فکایت رویکادی جایگاه خاصی داشم باشد.

تای عاشتورانگاران و ابدتت،

 .3ابن تدرد در این رأس الحسدن ضرن خادهودا ای ذمعتدد از شتدع و اعمقتادات و باور تای آن تا و تبائت ینیتد بتن
ذعاوی و دفاع از اذویان(ن

 :ابن تدرد  )33-34 :1417،ب آورک ی سعی دارد با رویکادی ب ظا ا تاریفی ب اثبات ایتن

ذهم بپادازد ک سا ذبارب اذام حسدن(ع) در ذدین ب خاب سپاده استت و ذبمنتی بتا ایتن فتا

کابال و یا ا ذکان ذحمرل دیگا را ذنمفی ذی داند .رویکاد و تال

بحتث تتدفدن آن در

ابن تدرد در توجد اعرال ینید در ارتباط بتا واقعت

عاشورا ذوجب شده است تا این این اثا وی جایگاه ویژهای در عاشورانگاری ذورختان و تابیذست

داشتم باشتد تتا

جایی ک نظاات او در رأسالحسدن ب عنوان ذعداری باای اثبات آراء تاریخنویسان و ابی دربارة قدام کابال ذورد توج

قاار ذیوداد و ب کااات ب آن اسمناد ذیشود.
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کاذالً آبدعی است کت دستم دوم ذنتابر ،بت دلدتل بت چتالشکعتددن تتاریخنگتای و ّابدتت
جایگا ی در ذطالعات عاشوراپژو ی تاریخنویسان و ّابی نداشم باشند.
اتهام قبرپرستی و شرک به شیعیان

در شاایطی ک شدعدان ب ذانند سایا ذس رانان ب وحداندت و یگانگی خداونتد ایرتان دارنتد،
تاریخنگاران و ّابی ب تبعدت از جایان و ّابدت سعی دارند احماام فااوان شدعدان ب ا لبدتت
پداذبا(ع) و اذام حسدن(ع) را ب ذثاب شاب ج توه د نتد .ذورختان و ّتابی بتاای اثبتات ایتن
دعوی نادرست خود ،اغ ب با باجسم کادن باخی رسوم و باور ای عاذدانت و بتدون توجت
ب نرادینبودن عناداری ای ذابوط ب پاسداشت واقعة عاشورا و قدتام اذتام ستوم شتدعدان بتا
ضد جور و سممپدعگی ،با دسماوین قاار دادن سنت زیارت آراذگاه شهدای کابال ،بیذحابتا
شدع را قباپاست ذعافی ذیکنند(ن

 .عسقالنی )717 -714 :1380،و ذبمنی با نگاه ست فی

و بندادواایانة خود ،این سنت اسالذی را کفای آشکار بت شترار ذتیآورنتد(نت

 .عنیتنی،

بیتا .)300:این دسم از ذورخان و ّتابی بااستاس رویکتاد ظا اواایانت  ،بت عنتوان یکتی از
ذحور ای تعفص تفکا س فیتو ّابی ،باای اثبات این ذدعا ذوجود نبودن تد وونت نصتی
در این باره را ب عنوان شا دی با صحت نظاواه خود بدان ذیدارند(ن
43؛ صالبی .)512 :1430 ،زیارت قبور و ذناس
ذیدانند (ن

 .الاحد تی:1425 ،

شدعی چتون عتناداری را بتدعت و حتاام

 .عبتدالعنین ،بتیتتا73 -68 :؛ صتالبی .)498 :1430،ایتن در حتالی استت کت

شدعدان باای پاسداشت ذقام شاذخ ائر ب زیارت قبور ذطها آن بنروواران ذیشتمابند(بتاای
نقد و ردّ اتهام قباپاسمی شدعدان ن

 .الک بانی6-3 :1428 ،؛ دجوری.)108-87 :1390،

نتیجهگیریِ خالف واقع از رویدادهای تاریخی مرتبط با عاشورا

بیتادید یکی از انمقاد ای ذهم با عاشوراپژو یِ ذورختان و ّتابی را بایتد بدتان تح دتل تا و

نمایج خال

واقر و در تضاد با واقعدت ای تاریفی دانست .این خال وویی وتاه تتا بتدان

حد پارن

و غداقابل قبول ذینراید ک اذام حسدن(ع) ،یاران شهدد آن حضات و ندن ختود

شدعدان ب ویژه کوفدان ،عاذالن شهادت شهدای کابال ق رتداد ذتیشتوند و در ذقابتل ،نقتش
ینید بن ابیسفدان و ایادی او در این واقع ب آورکاذتل ذتورد انکتار قتاار ذتیودانتد(نت

.
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الدحدی612 :1996 ،؛ شتا دن143 :2001 ،؛ صتالبی .)484 :1430 ،ایتن در حتالی استت کت
ب رغم رتة انمقتادات ذوجتود بت شتدعدان کوفت  ،در آتول ادوار ذفم ت

ازجر ت قتان اول

جای ،این شها فعالتاین و پویتاتاین کتانون شتدعی در جهتان استالم بتوده و نقتش بستدار
ذهری در اشتاع و استمراار اندیعت و بتاورِ شتدع داشتم استت(نت

 .ستجادی49 :1384 ،؛

اسفندیاری .)263-262 :1387،بااینحال نویسندوان و ّابی با این اسمدالل ک شدعدان عتااق
خود ،حسدن بن ع ی(ع) را ب سوی خویش فااخواندند و سپس ناجوانرادانت آن حضتات و
یارانش را بت شتهادت رستاندند ،عرتالً انگعتت اتهتام را در ایتن زذدنت ذموجت ختود شتدع
ذینرایند(ن

 .الغاذدی ،بیتا129:؛ ذحردی ،بیتا322 :؛ عبدالعنین ،بیتا.)118 :

عاشورانگاران و ّابی باای تطهدا اچ بدعما عاذالن اصت ی(اذتوی) شتهادت و استارت
ا لبدت پداذبا(

) در واقعة عاشورا ،نظاات ذفالفان ر ستپار شتدن آن حضتات از حجتاز

ب سوی عااق و کوف را ذورد توج قاار ذید ند .در واقر آنها با سعی در درست نعاندادن
دیدواه ذفالفان عنیرت اذام(ع) ب عااق و کوف (نت

 .التب بی ،بتیتتا16 :؛ جرعت :1433 ،

 )524-510ذیکوشند بدون توج ب دالیل ذنطقیِ اذام حستدن(ع) (نت

 .عستگای:1385 ،

179-178؛ آیمتتی ،)80 :1388 ،ثبتتات قتتدم آن حضتتات در عنیرتتت ب ت عتتااق و کوف ت را
خودرأیی و ناذناسب با دوراندیعی نعان د ند(ن

 .الفضای .)328 :1417،عالوه بتا ایتن،

تح دل ب ظا ا روانشناخمی و جاذعت شتناخمی ذورختان و ّتابی از روحدتات و خصت ت تای
ذادم کوف را ذیتوان یکی دیگا از رویکاد تای وارونتة آن تا در تبدتدن ذستائل ذتاتبط بتا
واقعة عاشورا ذورد توج قاار داد .از نظا آنان خدانت و عدم وفای ب عهتد ،از ویژوتی تای
ریع دار و ردعگی کوفدان(ذنظور شدعدان کوف ) بوده است و آنان رواره ذادذی فمنت جتو
بوده اند ک حمی با اذام خویش ندن جنگددنتد(نت

 .الفضتای327 :1417 ،؛ الفضتا:1431،

 )178و ناجوانرادان او را بدون یار و یاور ر ا کادند و در نهایت ندن ب قمل رستاندند(نت

.

ظهدا ،بیتتا 317؛ ذحرتدی ،بتی تتا .)322:عاشتورانگاران(و درواقتر عاشوراستمدنان) و ّتابی
حضور کوفدان در لعکاِ ذقابل اذام حسدن(ع) و سپاه اذوی(سپاه ارسالی از سوی عبدداهلل بتن
زیاد از کوف ) را دلدل با این ادعای خود ذطاح ذیکنند(ن

 .الف دف .)98 :1429،
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تحریف وقایع برخالف نص متون تاریخی

نقش ذسمقدم و غداقابلانکار ینید بن ذعاوی در ب شهادترساندن اذتام حستدن(ع) بت عنتوان
اذای واقر در آثار اکثا ذورخان ذس ران ذورد ا عان و تصای قااروافمت استت .بتا وجتود
این ،ذورخان و ّابیذس

تال

ذیکنند حمی ردن ذسئ را ندن ذورد تعکد

قاار د نتد

و اقدام عبدداهلل بن زیاد(د 67.ق ).اذدا اذوی و ذنمصب ینید بن ذعاوی در کوف  ،در قمتلعتام
و م

حاذت شهدای کابال را اقداذی خودساان و بدون ذوافقت ینید نعتان د نتد(نت

.

صالبی487-486 :1430،؛ الفضتا187-185 :1431،؛ العتدبانی373 :1430،؛ جرعت :1433 ،
 .)539آن ا باای تأیدد این نظا ،حمی چهاهای ذعمدل ،ذط وب و ص جو از شفصدت عرتا
بن سعد(فاذانده سپاه عبدداهلل بن زیاد در ذددان کابال) تاسدم ذیکنند ک ب رغم ذدل و ندتت
باآنی خود و صافاً ب دلدل اآاعت از اواذا ابن زیاد یاران اذام حسدن(ع) در کابال را قمتلعتام
کاد (ن

 .صالبی487 :1430،؛ الفضتا188 :1431 ،؛ العتدبانی .)375 :1430 ،ایتن دستم از

عاشورانگاران ،در وام بعدی از ینید بن ذعاوی ندن چهاه ای ذثبت و ذعمدل ب دست ذی د نتد
ک فاجع عاشورا و خودسای ابن زیاد ذوجب اندوه و تألم زیاد او وادید تا جایی کت استاای
کابال را تکایم کاد .این در حالی است ک م

حاذت اولد ساحت خانتدان پدتاذبا(

از سوی ینید در شام ب آور کاذل ذورد تغافتل قتاار ذتیودتاد(نت

)

 .الدحدتی614 :1996 ،؛

صالبی1430:487،؛ الفضا194 :1431،؛ العدبانی404 :1430،؛ جرع .)533 :1433،
انتخاب عناوین متناسب با منظر شیعی برای آثار عاشوراستیزانه

یکی از تافند ایی ک از سوی نویسندوان و ّتابی ذعاصتا بتاای زذدنت ستازی جهتت ذتورد

توج واقترشتدن آثارشتان ،بت ویتژه از ستوی شتدعدان بت کتار وافمت ذتیشتود ،استمفاده از
عنوان ای ذعاب ب عناوین رایج نند پژو عتگاان و عاشتوراپژو ان شتدع ذتب ب استت .در
شاایطی ک ذحموا و ذطالب ذندرج در آثتار نوشتم شتده بت ق تم نویستندوان و ّتابی ،اکثتااً
ضدشدعی و عاشورا ستمدنان استت ،بتا توجت بت رغبتت و عالقت شتدعدان بتاای ذطالعت آثتار
اندیع ای و تاریفی درباره قدام اذام سوم خود ،آن ا ب صورت دفرند و آوا انت عنتاوینی
انمفاب ذیکنند تا ذفاآبان شدع ب خواندن این آثار تعوی شوند .ازاینرو ،اذاوزه بت ویتژه
در آثاری ک ب زبان فارسی(اعم از تألد

یا تاجر ) درباره واقعة عاشتورا از ستوی جایتان
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و ّابدت ذنمعا ذیشود ،این تافند ب وفور قابلذعا ده است .با نگا ی ب عناوین آثاری چون

تکاار فاجع (نگبارید ک ذن بار دوا در شرا کعم شوم) ،بازسازی باور ا ،شدع و تصحد

ت جدال بدن شدع و تعدر ،عاشورای دین تعاشورای ذب ب ،ای شدعدان جهتان بدتدار شتوید،

حدیث ثق دن را بهما بفهردم ،پژو عی پدااذون اصول و فاوع شدع دوازدهاذتاذی( 3ج تد) و

ا لبدت از خود دفاع ذیکنند ،ذیتوان ب این ذهم پی باد.
نتیجه

در ستتطور پدعتتدن پتتژو ش ،ویژوتتی تتا و ذفمصتتات روایتتات عاشتتورانگاران از قدتتام اذتتام

حسدن(ع) و واقع کابال تبددن وادید .رانآور ک وفم شد ایتن وتاوه از ذورختان واقعتة
عاشورا ،باپای تاریخنگای ذنبعث از جهانبدنی ذب بی و عقددتی خود ،ب ظا ا باای دفاع از
کدان اسالم و در واقر با د

ردّ و انکار جایگاه اذام حسدن(ع) و قدتام عاشتورا در احدتاء و

اسمراار اسالم راسمدن قدم باذیدارند .ذورخان و ّابیذس
پدش رفم اند کت بتا تحایت

و تفستدا وقتایر بتاخال

باای تحق این ذهتم تتا جتایی

وتنار

سطحی وسماده ب تطهدا اذویان و ب ویژه ذعاوی و فازند

تای تتاریفی ذوجتود ،در

ینید ذتیپادازنتد .ازایتنرو ،بتا

تأویتتل رویتتداد ا ب ت صتتورت شتتا ا و خودستتاخم و ندتتن بتتا استتمفاده از وتتنینش تتد دار
ونار

ای ذاتبط با قدام عاشورا ،باور شدعدان ب ا لبدت پداذبا(

) و ائر ذعصوم شدع را

ذورد جر قاار ذید ند .بیتادید ذورخان و ّابی در زیا سؤالبادن واقعتة عاشتورا و قدتام
ساور و ساالر شهددان(اذام حسدن ع د السالم) و تعکد

در اصالت تاریفی آن ،دو تد

ذهم و اساسی را در نظا دارند :آن ا عالوه با اینک تال

ذیکننتد بتا چنتدن شتدوه تایی از

ایجاد و یا تعدید ذوج شدع واایی در ذدان جواذر ا ل سنت بکا ند ،تال

بیوقف ای را بت

کار بسم اند تا با فاوکاسمن از ع ق و عالق ذنتدی شتدعدان بت اذتام حستدن(ع) ،باورذنتدی و
ایرتتان آن تتا نستتبت بتت استتالم شتتدعی را تضتتعد

نراینتتد .ازایتتنرو ،آثتتاری بتتا ذا دتتت

تتتاریفیتپژو عتتی و شتتب عاشتتوراپژو ان و در اصتتل عاشوراستتمدنان را تتتألد

و تتتاویج

ذینرایند .در این بدن ،آوا ی از شدوه ا و تافند ای تاریخنگاران ذورخان و ّابی در تاسدم
تصویا ذط وب خود از واقعة عاشورا ذیتواند نقش روشنگاان ای را در ذطالع آثار تتاریفی
و شب تاریفی تألد

شده ب دست آن ا ایفا نراید.
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