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چکیده

در تاااریا اسااالا یااهااای بساایاری صااورت گرفتااه کااه مه تاارین نهااا
نهضاات عاروراساات و پاار از رنهااا در عرصااههای مختلااف ها چنااان

ماناادگار و پویاساات .در حااالی کااه دیگاار یااهااا تنهااا در باه ی متااون و

کتا تاااریخی بااا ی مانااده و سااار سیاساای و اجتماااعی مااداوا و مسااتمری
نداراته اسات .ملالاه حاضاار در پای بررسای ایان مسا له اسات کاه علاال و

عوامل این ماندگاری در ملایسه با دیگر یااها چیست؟ یافته پژوهش
ن اساات کااه ویژگیهااای منحصاار بااه فااردی از یاااا حسااینی

منصوص بودن امامات ن حضارت

و فاصاله رفتارهاای او باا رهباران

دیگر یااها موج جاودانگی ن رده است.
کلیدواژگان :نهضت حسینی

ماننااد

 ،یااها ،ماندگاری ،ملایسه.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ()sadeqi@isca.ac.ir
 .2دانشآموخته حوزه علمیه کوثر کاشان
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مقدمه

واقعتته عاشتتورا در تتتاریخ استتالم از نظتتر ظتتاهری مشتتابههای ز یتتادی دارد .در زمتتان خالفتتت
امویان و عباسیان و معاصر با حضور ائمه معصومین

 ،حرکتهایی برای مبارزه با ظلتم

و با هدف امر به معروف و نهی از منکر و احیای سنت رسولاهلل
این نهضتها به رهبتری ذر یته پیتامبر
بودنتد ،انجتام شتد .اکثتتر قر یت

انجام شد .بسیاری از

کته عالمتان و زاهتدان زمتان یتا شتیعیان اهلبیتت

بته اتفتتاق ایتن قیامهتا بته شتتدت سترکوب و رهبتران آن کشتتته

شدند .گاه آمار تلفات و شدت فاجعه بسیار بیش از واقعه عاشوراست اما چگونته شتد کته
آن حرکتها فراموش شد و جز در کتابها از آن یاد نمیشتود علتت فراموشتی آن قیامهتا و
جاودان تته ش تتدن حرک تتت ام تتام حس تتین

در چیس تتت ای تتن ج تتاودانگی اس تتراری دارد ک تته

مهم ترین آن رهبری امام منصوص ،اخالص و اخالق است.
تحقیق حاضر در پی بررسی این قیامها و مقایسه حرکت امام حسین

با آنهاست تا

این واقعیت را کشف کند که هر یک دارای چته ویژگیهتایی بتوده و بخصتوص چته تفتاوتی
میان آنها بود که قیام حسینی

را این گونه ماندگار کرده و هر سال شتور و روا بیشتتری

می گیتترد؛ در حتتالی کتته قیامهتتای دیگتتر چنتتین شتتهرتی نیافتتت و گتتاه از آنهتتا حتتتی اطتتالع
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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زیادی در دست نیست.
هدف این بحث ،واکاوی حادثه عاشورا از زاو یتهای دیگتر و نشتان دادن عظمتت حرکتت
حسینی

و برتری آن بر تمامی حرکتهای ضد ظلم در طتول تتاریخ استت تتا درستی بترای

امروز و فردای ما باشد.
درباره حادثه عاشورا و قیام امام حسین

و قیامهای دینی ،آثار فراوانتی وجتود دارد کته

از آن ها در این تحقیق استفاده خواهد شد .بخشتی از ایتن آثتار ،منتابع دستت اول تتاریخ بته
شمار میرود که از حادثه کربال و دیگتر قیامهتا ستخن بته میتان آورده استت .از منتابع اصتلی
این نوشتار ،کتاب مقاتل الطالبیین اثر ابتوالفر اصتفهانی (م  )356استت؛ ز یترا بستیاری از
قیامهتتای شتتیعه از ستتوی بنی حستتن و ز یتتدیان انجتتام شتتده و ابتتوالفر بتتا توجتته بتته گتترایش
زیدی اش بته تفصتیل یتا اختصتار از ایتن قیامهتا ستخن گفتته استت .ایتن کتتاب در موضتوع

بحث حاضر ،اثری تخصصی به شمار متیرود .در مرحلته بعتدی از کتت
تاریخ اهلبیت

تتاریخ عمتومی یتا

مانند تاریخ یعقوبی (م  )284تاریخ طبری (م  ،)310ارشاد شیخ مفیتد

(م  )413و دیگر منابع دست اول بهره خواهیم برد.
بختتش دیگتتر آثتتار ،مطالعتتات و تحقیقتتات جدیتتد استتت کتته نتتام بتتردن از آنهتتا بتته درازا
می کشد؛ اما هیچ کدام به مقایسه قیامها و بیان ویژگیهتای آن نررداختهانتد .البتته کتت

و

مقتتاالتی مستتتقل یتتا ذیتتل دیگتتر مباحتتث از جتتاودانگی و مانتتدگاری نهضتتت عاشتتورا ستتخن
گفتهان تتد ،ولتتتی مقایستتتهای در آنه تتا نیستتتت .از آن جملتتته ،مقال تته جتتتاودانگی قیتتتام امتتتام
حستتین

نوشتتته مهتتدی مهر یتتزی (آینتته پتتژوهش ،ش ،77زمستتتان  ،)1381مقالتته عوامتتل

پای تتدا ری و ج تتاودانگی نهض تتت عاش تتورا اث تتر عل تتی ب تتاقی (حکوم تتت استتالمی ،ش ،27به تتار
 ) 1382و کتتتاب عوامتتل پایتتداری و جتتاودانگی نهضتتت عاشتتورا اثتتر ابوالفضتتل بهشتتتی (قتتم،
بوستتتان کتتتاب )1385 ،استتت .نوشتتته حاضتتر در نظتتر دارد بتتا تطبیتتق ایتتن نهضتتت بتتا دیگتتر
قیامهای مشابه ،به رمز ماندگاری اشاره کند.
پرسش نوشتار آن است که چه ویژگیهای منحصری در نهضتت عاشتورا وجتود دارد کته
آن را جاودانه کرده است
فرضیه آن است که برخی ویژگیهای انحصاری ماننتد امامتت منصتوص و مجموعتهای
موج

ماندگاری آن شده است.

قلمرو زمانی این بحتث ،دوران حضتور ائمته

استت؛ ز یترا مقطعتی مهتم بترای شتیعیان

بتته ش تتمار م تتیرود .گفتن تتی اس تتت در بی تتان مقایستته قیامهتتا بتتا نهضتتت حستتینی

 ،تنهتتا

مواردی به عنوان نمونه و شاهد ذکر خواهد شد و بنا نیست همه متوارد اشتترای یتا اختتالف
استقرا شود.
مهوریبرقیامها 


در طول تار یخ اسالم حرکتها ،جنبشها و قیامهای بسیاری در برابر دولتهای حاکم
صورت گرفت .دیتدگاههای متذهبی ،انگیزههتا ،شتکل و نتتایی ایتن قیامهتا متفتاوت استت

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

از خصوص تتیات اخالق تتی در مقایس تته نهض تتت حس تتینی

ب تتا دیگ تتر حرکته تتای مش تتابه،
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ّاما همه آنها ادعای دین داشتند .در این میان قیامهای شیعی جایگاهی خاص دارد و از
نظر ّ
کمیت قابل توجه است؛ زیرا آنان به لحاظ اعتقادی با نظامهتای حتاکم همستو نبودنتد
و طبیعتتی بتتود درگیریهتتایی آشتتکار و پنهتتان میتتان آنهتتا وجتتود داشتتته باشتتد .در ادامتته بتته
مهمترین جنبشهای دینی که در سه قرن نخست هجری صورت گرفته اشاره میشود.
از قیامهای شیعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1قیام حج ر بن عدی و یارانش نخستین قیام در تاریخ تشیع که منجر به شتهادت آنتان
گردید .این واقعه در سال  53و به قولی  50اتفاق افتاد (مسعودی 3 /3 :1409 ،و .)4
 .2حرکتت امتام حستین

کتته سترآمد همته نهضتتهای دینتتی و ضتد ظلتم استت و ایتتن

نوشتار در صدد مقایسه آن با دیگر قیامهاست.
 .3توابین؛ اولین جنبش شیعه پتس از قیتام حستینی

در ستال  65کته بتا کشتته شتدن

بسیاری همراه رهبران قیام سرکوب شد.
 .4قیام مختار بن ابیعبید ثقفی؛ پس از توابین در سال 66.
 .5ز یتتد فرزنتتد امتتام ستتجاد

نخستتتین جنتتبش از فرزنتتدان ائمتته

و منشتتأ قیامهتتای

فراوان زیدی در تاریخ به سال  121اتفاق افتاد.
 .6یحیی بن زید بن علی چند سال پس از پدر و به خونخواهی او در خراسان قیام کرد
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

و سرکوب شد.
 .7عبداهلل بن معاویة بن عبداهلل بن جعفر از آل ابیطال

که متدتی بتر منتاطقی از عتراق

و ایران حکومت کرد.
 .7شریک بن شتیخ مهری/فهتری از شتیعیانی بتود کته در اعتتراض بته عباستیان بتهخاطر
انحصار قیام ضد اموی بته ستال  133در بختارا قیتام کترد و بته وستیله ابومستلم سترکوب شتد
(نرشخی.)86 :1363 ،
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 .8محمتتد بتتن عبتتداهلل بتتن حستتن مبنتتی مشتتهور بتته نفتتس زکیتته بتته ستتال  145در مدینتته
قیام کرد.
 .9بتترادرش ابتتراهیم مشتتهور بتته قتیتتل بتتاخمرا همزمتتان بتتا بتترادرش در بصتتره شتتورش کتترد و
همراه یارانش کشته شد.

 .10حسین بن علی بن حسن مبلث مشهور به شتهید فتخ کته در مکتانی بهیتان نتام میتان
مکه و مدینه همراه یارانش به سختی سرکوب شدند.
 .11زید بن موسی بن جعفر مشهور به زیدالنار به سال  200در بصره که ضد دولت متأمون
عباسی شورش کرد.
 .12محمد بن قاسم حسینی که در زمان معتصم در طالقان قیام کرد و پتس از شکستت
و دستگیری ،از زندان گریخت (فخر رازی.)136 :1419 ،
 .13یحیی بن عمر بتن حستین بتن ز یتد از حرکتهتای مشتهور شتیعه ز یتدی استت کته بته
سال  250در کوفه همانند بیشتر قیامها شکست خورد و ستنگینی مصتیبت آن تتا ستالها
در خاطرهها زنده بود.
امتتا از قیامهتتای غیرشتتیعی میتتتوان بتته ایتتن متتوارد اشتتاره کتترد :وقعتته حتتره ،قیتتام ابتتن زبیتتر،
شتتورش عبتتدالرحمن بتتن محمتتد بتتن اشتتعث ،شتتورش ی یتتد بتتن مهلت

در ستتال  ،102شتتورش

حارث بن سریی ،قیام زنگیان به رهبری علی بن محمد مشهور به صاب التزنی و قیامهتای
متعدد خوار که از زمان امیرمؤمنان

پیوسته با حکومتها درگیر بودند.

با توجه به این که قیام های غیرشیعی از نظر اعتقادی متفاوت بوده و فاصتله بستیاری بتا
جنبشهای شیعه دارد ،چنتدان نمی توانتد متورد مقایسته قترار گیترد .از ایتن رو تأ کیتد نوشتته
اینهم تته حرک تتت سیاس تتی و نظ تتامی و ش تتورشهایی ک تته بتته لح تتاظ تعتتداد تلف تتات گ تتاه
فاجعه آمیزتر از حادثه کربال بود ،فراموش شده یا فقط در کتابها و نزد تاریخدانان شناخته
شده اند .تنها نهضت عاشوراست که چهتارده قترن استت در سراستر جهتان شتناخته شتده و
جتاودان مانتده استت .در اینجتا بتا بررستی مشتترکات و مفترقتات ایتن قیامهتا در مقایسته بتتا
حرکت عاشورا ،در پی یافتن عوامل این جاودانگی خواهیم بود.
مشهرکا



الف)دراهداف 
ً
تقریبا تمامی جنبش ها هر چند غیرشیعیان با هدف دینی و احیای ستنت نبتوی انجتام

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

حاضر بیشتر بر قیامهای شیعه خواهد بود.
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شده است .اگرچه در اندازه صداقت هر یک ممکن استت گفتتوگو شتود .در ادامته بته سته
هدف مهمی که در کالم رهبران قیامها آمده یا منشأ آن بوده است ،اشاره میشود:
.1مبارزهباظلموفساد 

بسیاری از اهداف قیام های مسلمانان برای مبارزه با ظلم و رفع بیعدالتی بتوده استت.

بگذریم که چه اندازه در ایتن موضتوع موفتق بودنتد یتا توانستتند بتدان جامته عمتل بدوشتند یتا

حتی خود گرفتار بیعتدالتی شتدند .در شترایطی کته فستاد و تبتاهی بتر جامعتهای حکومتت
می کنتتد و ظلتتم و فستتاد همتته جتتا را فتترا گرفتتته ،ا گتتر از هتتیچ حلقتتومی بتته ختتاطر حف ت جتتان و
حیبیت ندایی برنخیزد ،دیگران در زمان و مکتانهتای دور قضاوتشتان ایتن استت کته آنچته

می گذرد نماینده روح مردم و به رضا و میل آنهاست (مطهری.)163 /2 :1379 ،
امام حسین در جمع کوفیان لشکر ّ
حر میفرماید:

متا خانتتدان بترای سرپرستتتی ایتن امتتر (حکومتت) بتتر شتما ستتزاوارتر از ایتن متتدعیانی
هستیم که به ناحق ادعای خالفتت دارنتد و در میتان شتما بته ستتم و تجتاوز رفتتار

می کنند( .ابناسیر)47 /4 :1385 ،

محمد و ابراهیم فرزندان عبداهلل بن حستن مبنتی بترای مبتارزه بتا حکتومتی (بنیعبتاس)

قیتام کردنتد کته حتاکم مدینته عتالوه بتر فشتارهای عمتومی بته خصتوص بتر رجتال بنیهاشتتم،

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

مقرر داشت همگی آنها هر روزه در مقر حکومتت حاضتر و ضتامن یکتدیگر شتوند تتا یکتی را
در غیبت دیگری بازداشت کند .روزی حسین صاح

فخ و یحیی بتن عبتداهلل بته واستطه

غیبت یکی از ب رگان بنیهاشم به عنتوان گروگتان بازداشتت شتدند و ایتن ستخت گیریها و

اهانتها مقدمه و جرقهای برای قیام بود (طبری .)193 /8 :1387 ،قیام حستین بتن علتی

شهید فخ نیز به دلیل سخت گیریهای خالفت عباستی بتر متردم و بته خصتوص شتیعیان و

علویان صورت گرفت (یعقوبی ،بیتا.)404 /2 :
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زمینهساز قیام یحیی بتن عمتر نیتز ظلتم و تعتدی عباستیان بتود کته در دوره متوکتل بته او

خود رسیده و روزگار سختی برای شیعیان و علویان ایجاد کرده بتود .یحیتی بترای برانتدازی

ایتن ظ لتم و ستتتم و گترفتن حتق ختتود از حکومتت بته طتترف کوفته رفتت تتتا در آنجتا بته کمتتک
شیعیان قیام کند (اصفهانی.)592 :1381 ،

البته مبارزه امام حسین

فراتر از دفع ظلم و ستم به خاندان خود بلکه مقابله بتا فستاد

عمومی و سلطه کسانی بود که شایستگی خالفت را ندارند.
.2امربهمعروفونهیازمنکر 

در آنچ تته ب تته عن تتوان وص تتیت نام تته او مش تتهور ش تتده استتت خط تتاب ب تته

ام تتام حس تتین

محمتتد حنفیتته هتتدف از قیتتامش را امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر بیتتان می کنتتد (ابتتن اعتتبم،
1411ق .) 21 /5 :نماینتتده او مستتلم بتتن عقیتتل در جتتواب ابتتن ز یتتاد کتته او را بتته فتنتتهانگیتتزی
متهم کرد ،گفت:

از آن جا که شما منکترات را گستترش داده و معتروف را دفتن کردهایتد ...بته ستوی
م تتردم کوف تته آم تتدهایم ت تتا آن ه تتا را ام تتر ب تته مع تتروف ک تترده و از منک تترات ب تتاز دار ی تتم.

(ابنطاووس)116 :1395 ،

زید بن علی با هدف امتر بته معتروف و نهتی از منکتر و ختونختواهی امتام حستین

قیتام

کرد (مفید .)172 /2 :1413 ،محمد بن ابراهیم بن طباطبا در سخنرانی خود در کوفته متردم
را بته کتتتاب و ستنت و امتتر بته معتتروف و نهتتی از منکتر دعتتوت کترد .چنان کتته یحیتی بتتن عمتتر
می گفت :قیام من جز از روی غض

برای خدا نیست (اصفهانی 428 :1381 ،و .)521

امام حسین

در مورد احیای سنت پیامبر

شما را به کتاب ختدا و ستنت پیتامبر
ختتدا

میفرماید:

دعتوت متی کنم؛ چترا کته ستنت رستول

را میرانتتده و بتتدعت هتتا را احیتتا کردهانتتد و ا گتتر دعتتوتم را اجابتتت کتترده و

دستتتوراتم را عمتتل کنیتتد ،شتتما را بتته راه رشتتد و تقتتوا هتتدایت ختتواهم کتترد( .طبااری،

)357 /5 :1387

در وصیتنامه امام

که چند سطر پیش از ابن اعبم نقل شد همچنین آمده است:

من از سر هوا و هوس قیام نکردم و قصد فساد و ظلم به دیگران هم ندارم ،بلکه به

منظور اصالح امت جدم و برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم.

رهبران دیگر قیام ها نیتز بترای از بتین بتردن بتدعت هتا و فستاد امو یتان و عباستیان حرکتت

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

.3اصالحدینوسنتپیامبر
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ً
خود را عملی ساختند و اکثرا با شعار «الرضا من آل محمد

»؛ یعنتی برگ یتدن شخصتی

از ذریه پیامبر که دین و سنت او را اصالح کند ،قیام کردند.
رویژگیها 

ب)
.1شرایطبیعت 

هتتر حرکتتتی در صتتدر استتالم بنتتا بتته رستتم آن زمتتان بتتا بیعتتت همتتراه بتتود .قیامهتتای شتتیعی
بتتر استتاس قتترآن و ستتنت پیتتامبر

آغتتاز میش تتد و غیتتر شتتیعیان شتترایطی چتتون شتتورا یتتا

مشت تتتری
ست تتنت شت تتیخین را هت تتم داشت تتتند؛ امت تتا در است تتتناد بت تته قت تترآن و ست تتنت نبت تتوی
ً
بودند .شرایط دیگری که اف وده میشد بر اساس اهداف و کارکرهای قیام بتود چنانکته متبال
بیعت توابین و مختار بر استاس انتقتام از قتلته کتربال بتود .مختتار در مستجد کوفته خطبتهای
خواند و به مردم گفت:

بتا متن بتر کتتاب ختدا و ستنت پیتامبرش و ختون ختواهی خانتدان رستول اهلل

جهاد با منحرفان و دفاع از ضعیفان ،بیعت کنید( .بالذری)394 /6 :1417 ،

و

حستین شتهید فتخ ،متردم را بته کتتاب ختدا ،ستنت پیتامبر و خشتنودی (یتا شتخص متتورد

رضای) خاندان رسالت دعوت می کرد و «حتی علتی خیرالعمتل» را کته از ستنت نبتوی
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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تری شده بود به اذان بازگرداند (محلی.)322 /1 :1423 ،
.2شرایطرهبری 

یکی از مال ی های مهم برای پیشبرد هر حرکت و نهضتی ،جایگاه رهبر آن و موجه بودن

شخصتت تتیت اوست ت تتت .قیامهتت تتای مست ت تتلمانان بتت تته و یت ت تتژه حرکتهتت تتای شتت تتیعی ،از ستت تتوی

بتته شتتمار میرفتنتتد و

شخصتتیتهایی صتتورت می گرفتتت کتته یتتا از خانتتدان رستتولخدا
مردم به خاطر این ویژگی بته آنهتا م ّ
تودت داشتتند و یتا جتزب صتحابه و تتابعین موجته بودنتد.

منتس ت می کتترد (اربلتتی،
این کتته صتتاح زنتتی بتته دروا ،ختتود را بتته اهلبیتتت پیتتامبر
ً
 ،) 398 /1 :1421نشان از این اعتبار دارد .ویژگی دیگر آن کته ایتن رهبتران غالبتا اهتل زهتد و
دانش بودند .افرادی با سجایای نیک اخالقی و صفات برجستهای که سب

به سوی آنها میشد.

گترایش متردم

رهبتتری مبتتارزه بتتا ی یتتد بتتر عهتتده امتتام حستتین
مستتلمانان ب تود .اکثر یتتت قر ی ت
پیامبر

بتتود کتته نتتوه پیتتامبر و متتورد احتتترام همتته

بتته اتفتتاق قیامهتتای شتتیعی هتتم توستتط ب رگتتانی از خانتتدان

و منسوبین به او از بنیهاشم یا صحابه انجام شد .حجر بن عدی از صحابه به

شتتمار میرفتتت (ابنحجتتر )32 /2 :1415 ،و ستتلیمان بتتن صتترد خزاعتتی پیتتامبر
کرده بود (ابنجوزی .)46 /6 :1412 ،زید بن علی نواده رسولخدا

را دری

و دارای شخصتیتی

ممتتتاز و برجستتته بتتود .فرزنتتدش یحیتتی جتتوانی پتتایدامن ،نیکتتو خصتتال و عتتالم و شتتجاع و
پارسا به شمار میرفت .محمد بن عبداهلل
میتتان هاشتتمیان داشتتت ،لق ت

به ختاطر فضتایل و ستجایای اخالقتی کته در

«نفتتس زکیتته» پیتتدا کتترده بتتود .او را صتتریح قتتریش می گفتنتد

(ابنطقطقی 69 :1376 ،و ) 72؛ چتون در میتان متادران او تتا بته قتریش برستد ،کنیتزی وجتود
نداشتتت .حستتین بتتن علتتی شتتهید فتتخ نیتتز از ستتادات نستتل امتتام حستتن

و در عبتتادت و

سخاوت و اوصاف پسندیده در خاندان خود مشهور بود.
محمد بن قاسم از نوادگان امام حسین

را صتوفی لقت

به گونهای زاهد و فتارا از دنیتا بتود کته متردم او

دادنتتد .مستتعودی ( )464 /3 :1409مینویستد عبتتادت و زهتتد و تقتتوای او در

کوفه در نهایت وصف بود.
اکثتتر قر ی ت

بتته اتفتتاق شتتورشها و نهضتتتهایی کتته در برابتتر دولتهتتا و حاکمتتان انجتتام

میشد به سرکوب و قتل عام و کشتته شتدن رهبتر نهضتت میانجامیتد .گتاهی هتم پیتروزی

موقتی حاصل و چند صباحی موفقیت بتا آنهتا همتراه بتود و دولتتی نیتز تشتکیل میدادنتد،

ولی پس از چند ستال دشتمنان مختلتف بتر آنهتا چیتره میشتدند .در هتر صتورت مقابلته بتا

قیام ها و برخورد و سرکوبی و کشتار ،وجته مشتتری آنهتا بتود .در قیتام مختتار از کوفیتان 500
نفر کشته شدند (دینوری )300 :1960 ،و گفتهاند پس از شکست دولت او ،هشت هتزار نفتر
از هتتوادارانش بتته دستتت مصتتع

بتتن زبیتتر قتتتل عتتام شتتدند (ابنقتیبتته .)32 /2 :1413 ،در

جر یتان قیتام ابتراهیم بتتن عبتداهلل در بتاخمرا چهارصتتد تتا هفتصتد نفتتر کشتته شتدند (طبتتری،

 .)646 /7 :1387حسین بن علی شهید فخ با چهار هتزار نفتر قیتام کردنتد کته بیشتتر آنهتا

کشتتته شتتدند .ستته روز جنازههتتای آنهتتا مانتتد و درنتتدگان و پرنتتدگان بتته ستتراا آنهتتا رفتنتتد

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

.3برخوردوسرکوب 
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(مس تتعودی .)326 /3 :1409 ،در ش تتورش ی ی تتد ب تتن مهلت ت

ک تته خ تتود از بنیامی تته ب تتود رق تتم

کشتتگان را از  300تتتا  1800نفتر نوشتتته و گفتهانتتد سیصتد نفتتر استتیر و اعتدام شتتدند (بتتالذری،

 328 /8 :1417تتتا  .)330ابناعتتبم تلفتتات طتترفین را ستته هتتزار نفتتر نوشتتته استتت (ابناعتتبم،
 .)228 /8 :1411آمار کشتگان واقعه ّ
حره در مدینه را هفتصد تن از مشاهیر مهاجر و انصار
و ده هتتزار نفتتر از دیگتتران نوشتتتهاند (ابن کثیتتر .)221 /8 :1407 ،البتتته در آمارهتتای حتتوادث
صدر اسالم همانند بسیاری از اعداد و ارقام ،مبالغته وجتود دارد ،ولتی میتوانتد تتا حتدودی

نشان گر واقعیت باشد.
در قیام امام حسین

که بدترین جنایات و ظالمانهترین رفتارها توسط امویان صورت

گرفت پس از شهادت یاران ،با جسارت و بیرحمتی تمتام ،امتام

را بته شتهادت رستانده،

اسبان را بر پیکر شهدا دواندند .به غارت اموال و لباس ایتن ع یتزان پرداختنتد .خیمتههای
زنان و کودکان را آتش زده و آنها را به اسارت گرفتند.
یاران زید پیکرش را مخفیانه در مسیر نهر آبی در شت

دفتن کردنتد و سترس نهتر آب را بتر

روی آن جاری ساختند تا اثری از آن باقی نماند .با اینحال قبر او را یافتند و سر از پیکرش
ج تتدا ک تترده ،ب تترای هش تتام فرس تتتادند و ب تتدنش را م تتدت چنتتد ستتال در کناستته کوفتته بتته دار
آویختنتتد (اصتتفهانی138 :1381 ،؛ مقر یتتزی .)323 /4 :1418 ،در قیتتام شتتریک بتتن شتتیخ،
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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پتتس از ستترکوبی نهضتتت ،ز یتتاد بتتن صتتالح دستتتور داد شتتهر را ستته روز بتته آتتتش کشتتیدند و
بسیاری از مردم را به دار آویختند (نرشخی89 :1363 ،؛ واسیلی.)429 /1 :1366 ،
مفهرقا



ت تتا اینج تتا ب تته وج تتوه مش تتتری قیامه تتای دین تتی اش تتاره شتتد .در ادامتته تتتالش میشتتود ب تته
تفاوتهایی که این قیامها با نهضت حسینی

داشتند ،اشاره شود تا هدف اصلی ایتن

نوشتار که مقایسه آن ها و کشف رمز جاودانگی حرکت عاشورا هست ،تبیین گردد.
تفاوته تتای نهض تتت عاش تتورا ب تتا دیگ تتر قیامه تتای مس تتلمانان و حت تتی ش تتیعیان ،بس تتیار
اس تتت .برخ تتی از م تتواردی ک تته ب تته عن تتوان نقط تته اش تتترای بی تتان ش تتد ،میتوان تتد از جنب تتهای
دیگتتر نقطتته افتتتراق تلقتتی شتتود .از ایتتنرو ممکتتن استتت عنتتاوین ایتتن دو بحتتث بتته یکتتدیگر

شباهت داشته باشند.
رویژگیها 


بتتا دیگتتر قیامهتتا در رهبتتری استتت؛ هتتم بتته

 .1رهبتتری؛ مهمتتترین تفتتاوت قیتتام حستتینی

لحتتاظ این کتته امامتتت از اصتتول اعتقتتادی شتتیعیان استتت و هتتم بتته لحتتاظ شخصتتیت امتتام
حستتین

کتته ویژگتتی انتستتاب بتته رستتولخدا

جایگتتاه خاصتتی بتته او متتیداد .رهبتتری

نهضت عاشورا بر عهده امامی بود که خالفت واقعی حق او بود؛ ولی رهبری دیگر قیامهتا را
کسانی بر عهده داشتند که هر چند شخصیت های زاهد و عالم و یتا از نستل پیتامبر بودنتد،
اما صالحیت امامت و رهبری واقعی را دار نبودند و در متوارد بستیاری قیامشتان متورد تأییتد
امام مفترضالطاعه نبود.
قیام عاشتورا جلتوه ای از حتق ختواهی و باطتل ستتیزی در ارتبتاط بتا واال تترین رکتن جامعته
استتالمی؛ یعنتتی امامتتت بتتود .امتتام حستتین

در ستتخنان ختتود بتتر تبیتتین جایگتتاه امامتتت و

ویژگی هتتای امتتام ،عتتدم صتتالحیت دیگتتران بتترای تصتتدی ایتتن منصت

و بیتتان شایستتتگی و

حقانیتتت ختود بتترای امامتتت مستتلمین تأ کیتتد داشتتت .حرکتتت آن حضتترت نخستتتین نمونتته
مبارزه با دستگاه خالفتی است که ادعای جانشینی رسولاهلل

را یدی می کشتید؛ ولتی

و ستازش بتتا دولتت حتتاکم را بتتر هتم زد و آغتتازی بتر مشتتروعیت حرکتهتتای ضتد ستتتم بعتتدی
شتتد .ایتتن ختتود جنبتته ای دیگتتر از رهبتتری استتت کتته در واقتتع حرکتتت سیدالشتتهدا

همتته

حرکتهای سیاسی و جنبشهای ضد ظلم را رهبری کرد.
 .2مقاومت؛ در نهضت حسینی

پتس از آن کته دشتمن نتوانستت امتام

به تسلیم وادارد ،همته متردان جتز چنتد تتن از متوالی ،مجروحتان یتا امتام ستجاد

و یتارانش را
کته بیمتار

بود ،کشته شدند .این ویژگی با توجه این کته آنتان بترای نبترد نرفتته بودنتد و قیتامی مستلحانه
ً
نبود ،بلکه زن و بچه همتراه داشتتند ،بتا هتیچ حرکتت دیگتری قابتل مقایسته نیستت و کتامال
تفاوت دارد .اگر در قیام های دیگر نیز قتل عام صورت گرفت ،اما خانواده همراهشان نبود.

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

بتا ظلتم و بتی عتدالتی رفتتار می کترد .ایتن می توانتد از عوامتل جتاودانگی آن باشتد؛ ز یترا دیگتتر
ً
حرکتها از آن درس گرفت و مصداق شریفه «و اجعلنا للمتقتین امامتا» شتد .خ ّتط تستاهل
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پتس ویژگتتی نهضتتت عاشتتورا در مقاومتتت و ایستتتادگی امتتام

و یتتاران بتتا وفتتایش در کنتتار

عدهای زن و بچه بود .اما در همته قیامهتا چنتین رقتم نختورد بلکته برختی رهبتران آن قیامهتا
تسلیم شدند یا امان گرفتند یا از مقاومت دست برداشتند و گتاه دستتگیر و زنتدانی شتدند؛
چیزی که خط قرمز سید آزادگان بود و فرمود:
ا

ا ُْ

ُ

ْ

ا

اهَّلل َل أع ِطیك ْم ِب ای ِدی ِإع اط ااء الذ ِلی ِل؛ (ریا مفید)98 /2 :1413 ،
َل او ِ

هرگز دست ذلت به شما نخواهم داد.

محمد دیبا فرزند امام صادق

یکی از کستانی استت کته در دوران متأمون قیتام کترد،

اما قیامش سرکوب شد ،بسیاری از همراهان کشته شتدند ،ختود او از ناحیته چشتم مجتروح

شتتد و نیتتروی کمکتتی طبتتق قتترار بتترایش نرستتید ،درخواستتت امتتان کتترد و بتتا آن موافقتتت شتتد

(طبری539 /8 :1387 ،؛ اصفهانی .)441 :1381 ،زیدالنار نیز بنا به گزارشتی درخواستت
امان کرد (طبتری ) 535 /8 :1387 ،و بنتا بته نقتل دیگتر در عملیتات نظتامی دستتگیر و نتزد

مأمون فرستاده شد (ابن عنبه.)202 :1417 ،

ابوالسرایا پس از پیروزی هتای اولیته در قیتام ختود ،سترانجام امتان گرفتت و پتس از تستلیم

شدن ،گردن زده شد (اصتفهانی .)446 :1381 ،البتته کستانی چتون حستین شتهید فتخ هتم
بودند که امتان دشتمن را بته ستختی ّرد کردنتد و تتا پتای جتان جنگیدنتد (اصتفهانی:1381 ،
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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 377و .)378

راهدا وانگی هها 

هتتدف در هتتر قیتتام و حرکتتتی اهمیتتت بنیتتادین دارد .هتتر چنتتد گفتتته شتتد نهتتی از منکتتر و

مبارزه با ظلم از نقاط مشتری حرکتهای صدر اسالم بود ،لتیکن در اهتداف فرعتی یتا بهتتر
بگوییم انگیزهها ،گاه مطالبی به چشم میخورد که میتواند تفاوت نهضت حسینی

دیگر قیامها را نشان دهد.

بتا

خونخواهیوانتقام 
 .1

تص تتمیم ام تتام حس تتین

ب تترای قی تتام ب تته ص تتورت آن تتی و زودگ تتذر نب تتود ک تته در آن ح تتس

انتقتامجویی و خشتتم بتتر آل امیتته اصتتل باشتتد (منتظرالقتتائم .)126 :1388 ،امتتا در قیامهتتای

دیگر یکتی از انگیزههتا ،خونختواهی و انتقتام جویی قیتام قبتل از ختود اتفتاق بتود .مختتار بتا
گتتردآوردن شتتیعیان ،انگیتتزهاش را انتقتتام از قتتاتالن شتتهدای کتتربال متتیدانستتت .خشتتم وی از
امو یتتان کتته متتدتی او را زنتتدانی کتترده بودنتتد و مخالفتتت بتتا زبیر یتتان کتته از آنهتتا بر یتتده بتتود،
می توانست بخشی از اهداف و انگیزههای ناگفته او باشد.
منشتتأ قیتتام ز یتتد بتتن علتتی ،خشتتم مقدستتی بتتود کتته از مشتتاجرات لفظتتی او بتتا هشتتام بتتن
عبتتدالملک سرچشتتمه می گرفتتت (طبرستتی .)494 /1 :1417 ،در ستتفرش بتته شتتام ،خلیفتته
هشام بن عبدالملک را به پرهیزکاری سفارش کرد؛ ولتی هشتام او را از ختود رانتد .لتذا وقتتی
مردم ناراضی از او بیعت خواستند ،استقبال کرد .یکی از این مشاجرات در سرزنش هشام
نسبت به کنی زاده بودن زید تبلور مییافت که گفتت :تتو را بتا خالفتت چته کار در حتالی کته
فرزند کنیز هستی ! (مفید 172 /2 :1413 ،و .)173
این برخورد که از سوی دیگر امویان نیز به اهلبیت انجام شده بتود (عبتدالملک بته امتام
ً
سجاد چنین ایرادی گرفته بود)؛ طبعا خشم و ناراحتی زید را در پی داشت .آنچه م ید
علتتت شتتد اهانتتت هشتتام بتته امتتام بتتاقر
گفتتت :بتتا ستتخن رستتول ختتدا

بتتود کتته آن حضتترت را بقتتره خوانتتد .ز یتتد بتتر آشتتفته

کتته او را بتتاقر

نامیتتده استتت ،مخالفتتت نکتتن .در روز

قیامتت هنگتتامی کته او بتته بهشتت رود و تتتو بتته دوز  ،رستول ختتدا

پاستخ مخالفتتت تتتو را

پس از این سفر بود که زید به کوفه برگشت و برای قیام آماده شد.
عبتتداهلل بتتن معاو یتته متتردم را ب ته ستتوی ختتود دعتتوت می کتترد و در بیعتتتش حرفتتی از قتترآن و
ستتتنت نبتتتود (اصتتتفهانی ،مقاتت تتل)157 :؛ بلکتتته از کمیتتتت خواستتتت اشتتتعاری بستتتراید تتتتا
قبیله هتای شتمال و جنتوبی را بته جتان هتم بینتدازد و فتنتهای بتر پتا کنتد و اوضتاع را متشتنی
کنتتد؛ تتتا بتوانتتد بتته خونختتواهی ز یتتد و یحیتتی قیتتام کنتتد و بتتر حکومتتت بنتتیامیتته پیتتروز شتتود
(بهرامی.)7 :1382 ،
مسعودی ( ) 212 /3 :1409سب

قیام یحیتی را مبتارزه بتا ظلتم و فراگیتر شتدن جتور و بتی

عدالتی دانسته است .هدف وی عالوه بر احقاق حق ،انتقام و خونختواهی از پتدرش ز یتد
بود (کمالی.)95 :1387 ،

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

خواهد داد (ابن عنبه.)175 :1417 ،
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.دستیابیبهحکومت 

2

تشکیل حکومت از جمله اهداف قیامهتا بتود .هتر چنتد در بتاره نهضتت امتام حستین
نیز چنین چیزی دور از انتظار نیست؛ ولی آن حضرت به هر وسیلهای برای رسیدن بته ایتن
هدف متوسل نشد .شاهد آن کته وقتتی متوجته تعلتل کوفیتان و شتهادت نماینتدهاش مستلم
ّ
شتتد ،خواستتت برگتتردد .بتتار دیگتتر وقتتتی بتتا لشتتکر حت ّتر برختتورد کتترد بتته طتتور جتتدی تصتتمیم بتته
بازگشت گرفت چون میفرمود:
مردم از دعوت خود برگشتهاند و دلیلی برای ادامه راه وجود ندارد.

ّ
با این که نشستن بر مسند خالفت و تشکیل حکومت اسالمی ،حق مسلم امتام ،خلیفته
و حجتتت خداون تتد بتتر روی زم تتین ب تتود ،ولتتی آن حض تترت در ستتخنان ختتود بتترای دعتتوت از
شیعیان هیچ گاه حکومت را مال ی اصلی و نهایی نهضت خود قرار نداد.
امتتام

در خطبتته ختتود در مکتته در ستتالهای آختتر حکومتتت معاو یتته در جمتتع گروهتتی از

عالمان و نخبگان دیگر مناطق اسالمی ضمن یادآوری مسئولیت آنها ،برای حفت دیتن و
اعتقادات مسلمانان ،هدف از اقداماتش را بر ضد بنی امیه چنین اعالم فرمود:
ا ُ ا ا ا ا ا اا ُ ا

ُ

ا

ا اا ُ ً

ْ

اللهم إنك ت ْعل ُم أنه َْل ایك ْن اما ك ا
ان ِمنا تنافسا ِف ُسل اطان...؛ (حرانی)239 :1363 ،
ِ

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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خداونتدا! تتتو ختتود آ گتتاهی کتته آنچتته از ناحیته متتا صتتورت گرفتتت رقابتتت در کست

قدرت یا خواهش فت ون طلبتی نبتود ،بلکته بترای ایتن بتود کته نشتانههای دیتن تتو را
بنمایانیم و در شهرها اصالح را آشکار سازیم .تا مظلومان ایمنی یابنتد و در ستایه

آن به احکام تو عمل شود.

بنابراین سیدالشهدا

هتدفی فراتتر از تشتکیل حکومتت داشتت و شتهادتش نشتان داد

که فقط به دنبال دستیابی به آن نبود .این در حالی است کته دیگتران بترای رستیدن بته ایتن
مق تتام ت تتالش می کردن تتد .مخت تتار پ تتس از پی تتروزی در قی تتام و گ تترفتن انتق تتام از ق تتاتالن ام تتام
حسین

خود در کوفه حکومت تشتکیل داد و چنتد ستالی بتر مستند نشستت .کستانی کته

نگاهی دیگر بته مختتار دارنتد ،هتدف اصتلی وی را رستیدن بته ایتن مقتام میدانند.شتیعیان
کوفه در پاستخ همکتاری عبتداهلل بتن معاو یته بته وی پاستخ دادنتد :متا تمتام ب رگتان ختود را بته

تازگی از دست داده ایم و بهتر است برای کمک به فارس برود (اصفهانی.)164 :1381 ،

ابتدا عبداهلل به سوی جبال رفت و با فراهم آوردن یارانی ،خیلی زود بتر آنجتا سترس ری،

قتتومس ،اصتتفهان ،فتتارس مستتلط شتتد و اصتتفهان را پایتختتت قتترار داد و چهتتار بتترادرش را بتته
حکومت آن شهرها گمارد (بهرامی.)9 :1382 ،
.بیتالمال 

3

بخشتتی از هتتدف قیامهتتا ،دستتتیابی بتته قتتدرت در مصتتادره امتتوال حکومتتت و بتته عبتتارتی

دستت یتافتن بتر بیتالمتتال بتود؛ امتا در نهضتتت امتام حستین

از تتتالش بترای ایتن موضتتوع

گزارشی نمیبینیم .با این که در دو ران آن حضرت ،بیعدالتی گسترش یافته و شتیعیان در
ً
سختی بودند ،ولی قطعا هدف امام از مقابله با حاکمیت وقت ،بته دستت آوردن امتوال
نبتود بلکته انگیتتزه ای جتز مقابلته بتتا باطتل و برپاداشتتن حتتق در کتار نبتود .تنهتتا متوردی کتته در
کلمات برخی مؤلفان وجود دارد ،روایتی از مصادره اموال کاروان یمن اعزامی به ی ید استت

که ابنطاوس آن را به عنوان مصتادره قلمتداد کترده (ابتن طتاوس ،)139 :1395 ،امتا پتیش از
او شیخ مفید چنین تعبیری از این کار امام

.)68 /2 :1413

ندارد بلکه آن را کرایه دانسته است (مفید،

ّ
قیامهتتای دیگتتر نشتتان میدهتتد چنتتین انگیزههتتایی رنتتگ و بتتویی جتتدی داشتتت .وقتتتی

زمتتان متوکتتل ،تنگدستتت شتتد .ابتتتدا در خراستتان و بعتتد در ستتامرا بتتا امتترای متوکتتل گفتتتوگو
کرده و طل

کمک کرد؛ اما پاسخ او را با درشتی دادند .یحیی به کوفه آمتد و بتا جمتعآوری

پیروانتی ،قیتتام ختود را آغتتاز نمتود .وقتتتی بته کوفتته رستید نخستتت بته ستتراا بیتالمتال رفتتت و
آنچه در آن بود برداشت .زنتدان ها را گشتود و کستانی را کته در آن بودنتد بیترون آورد (طبتری،
.)266 /9 :1387
رخطمشیورفهار 
.1ادعاینادرست 

اگر امام حسین

ادعای جانشینی جدش رسولخدا

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

طلحه و زبیر به بصره رسیدند ،در نخستین اقتدام بیتالمتال را گرفتنتد .یحیتی بتن عمتر در
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را داشتت و خالفتت را ح ّتق

ختتود می دانستتت ،ادعتتایی برآمتتده از وحتتی و ستتنت نبتتوی بتتود .خداونتتد او و فرزنتتدانش را بتته
امامتت برگ یتده و پیتتامبر آن را بته امتتت ابتالا کتترده بتود .آن حضتترت در ستخنان ختتود بتر ایتتن
ّ
حق تأ کید کرده و مردم را هشدار میداد (برای نمونه نک :ابن طاوس.)105 :1395 ،
بودن تتد ک تته ب تتر اس تتاس نصت ت

ام تتا در ای تتن می تتان اف تترادی حت تتی از خان تتدان پی تتامبر
الهتتی و نت ّتص نبتتوی حتتق امامتتت نداشتتتند ،ولتتی آن را ادعتتا مینمودنتتد .بستتیاری از رهبتتران
قیامها چنین ادعایی داشتند و گاه بتا اهلبیتت

کته صتاحبان واقعتی ایتن حتق بودنتد،

مجادله می کردند.
در بتتاره ادعتتای امامتتت و خالفتتت از ستتوی ز یتتد بتتن علتتی اختتتالف و ابهامهتتایی هستتت و
ّ
اخباری دال بر ادعای او وجود دارد (کلینتی 356 /1 :1405 ،و 357؛ طوستی186 :1348 ،
و  187و 416؛ ابنشهرآشتتوب 259 /1 :1379 ،و  .)260امتتا شتتیخ مفیتتد می گو یتتد :او بتترای
خود دعوت نمی کرد (مفید.)172 /2 :1413 ،
محمد بن عبداهلل مشهور به نفس زکیه که قیام کرد ادعای خالفتت و مهتدویت داشتت.
محمد بن جعفر دیبا عالوه بر ادعا ،خود را امیرالمؤمنین هم نامید (مستعودی/3 :1409 ،
439؛ اصتتفهانی .)438 :1381 ،حستتین شتتهید فتتخ بتته ختتود دعتتوت می کتترد (ابتتن ستتعد،
 .)443 /5 :1410مختتتار اگرچتته ختتود ادعتتایی نداشتتت ،ولتتی محمتتد بتتن حنفیتته را امتتام و
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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مهدی میدانست .نامههای وی به محمد با خطاب مهدی آغاز میشد (ابن اعتبم:1411 ،
 251 ،246 /6و .)283
.2شیوهبعیت 

در هر حرکت انقالبی بیعت و پیمان بستن با رهبران و پایبندی به آن از موارد ضتروری و
الزم است .به طوری که در همه قیام ها ،ابتدا از افرادی پیمان یاری و پیروی گرفته میشود
و پ تتس از تجهی تتز و روش تتن ش تتدن ه تتدف ،در وق تتت مناست ت  ،ختترو شتتکل می گیتترد .ام تتام
حستتین

نتته تنهتتا از کستتی بیعتتت نگرفتتت بلکتته دو بتتار بیعتتت را از یتتاران ختتود برداشتتت و

آن ها را آزاد گذاشت .مرتبه نخست در منزل زباله و پس از دریافت خبر شهادت مسلم بتود
که خبر را به همراهان خود اعالم کرد و فرمود:

هر کس میخواهد ،می تواند بازگردد و بر او مالمتی نیست چرا که تعهدی نداشته
است( .مفید)75 /2 :1413 ،

عاشتورا بتود کته بتا مظلتومیتی تمتام از یتاران ختود خواستت از آنجتا برونتد و

مرتبه دوم ش

اگر میتوانند دست زن و بچه اش را نیز بگیرند و از تاریکی ش

برای رفتن بهره گیرند؛ ز یترا

دشتتمن فقتتط بتتا او کتتار دارد .البتتته همتته یتتاران و خویشتتان امتتام اعتتالم وفتتاداری کردنتتد و بتتر
خالفت تصور عامیانه ،آن ش

کسی از آن حضرت جدا نشد .از این رو فرمود:

من یارانی بهتر و با وفاتر از اصحاب خود سراا ندارم و اهل بیتی فرمانبردارتر و بته
صله رحم پایبندتر از اهل بیتم نمیشناسم( .ابننما)52 :1406 ،

این سخن جاودانته شتد و شتاید کمتترین قیتام و حرکتتی بتود کته چنتین وفتاداری از یتاران
نسبت به رهبری دیده شود.
چهارهزار نفر دست زید بن علی را به عنوان مرگ و استقامت فشترده و بیعتت کردنتد امتا
در نهایت تنها سیصد نفر یا کمتتر از آن وی را همراهتی کردنتد (بتالذری.)438 /3 :1417 ،
در برختتی گزارشهتتا عتتدد بیعت کننتتدگان اولیتته بتتا ز یتتد پتتانزدههزار تتتا چهتتلهزار ثبتتت شتتده
است (طبری 167 /7 :1387 ،و  168و .)171
بودنتتد بتتا او بیعتتت کردنتتد ،امتتا کمتتتر از پانصتتد تتتن بتتا او همراهتتی کردنتتد و هنگتتامی کتته در
سترزمین فتتخ بتتا ستتراهیان هتتادی عباستتی رو بتتهرو شتتدند بیشتتتر آنتتان نیتتز پراکنتتده گردیدنتتد و
حسین همراه عدهای به شهادت رسید.
تعداد اینان نسبت به کسانی کته گفتته میشتود پتس از خبتر شتهادت مستلم بتن عقیتل از
کاروان حسینی

جدا شدند ،قابل مقایسته نیستت .ا گتر چته مورختان آمتاری از تعتداد ایتن

بازگشتیها ندادهاند؛ اما از کثرت آن هم سخنی نگفتهاند.
.3دیانتواخالق 

الگتتوی عملتتی و رفتتتاری متتردم ،پیتتامبر

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

در قیتتام حستتین بتتن علتتی حستتنی ،هتتر چنتتد تعتتداد بستتیاری از کستتانی کتته بتته حتتی آمتتده
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و ائمتته اطهتتار

هستتتند کتته کتتانون همتته

خصلتهای نیکوی انستانی اند و در همته حتال حتدود و متوازین الهتی را رعایتت کترده و در

آموزههای خود به این امر توجه داشتتند .امتام حستین

بته عنتوان الگتو و استوه شتیعیان در

سرتاستتر نهضتتت ختتود در رفتتتار و اعمتتال ختتود بتتا روش و استتلوبی صتتحیح عمتتل کتترد و در
سخنرانیهای خود ایتن مهتم را گوشتزد میفرمتود .هتیچ نقطته منفتی در نهضتت او نمیتتوان
پیدا کرد که خالف اخالق و حدود الهی باشد.
از مقتتدمات نهضتتت ،ماننتتد انصتتراف مستتلم بتتن عقیتتل از تتترور ابنز یتتاد گرفتتته تتتا متتتن
حرکت ،مانند برخورد انسانی با لشکر ّ
حر و سیراب کردن دشمن ختود ،صتداقت بتا دوستت
و دشمن ،عدم الزام به بیعت ،ایبار و دیگر ارزشهای اخالقی به وفور در واقعه عاشورا نمود
داشت (نک :صادقی ،1389 ،ارزشهای اخالقی در نهضت حستینی

 ،سراستر مقالته).

اما در بعضی قیامها این مسائل رعایت نمیشد.
ابوالفر اصفهانی به رغم گرایشهای زیدی خود ذیل شرح حال عبتداهلل بتن معاو یتة بتن
عبداهلل بن جعفر که از قیام کنندگان ضد بنی امیه و منستوب بته بنیهاشتم و شتیعیان بتود،
به صراحت از او بدگویی می کند و می گوید بهخاطر این که کتابم از اخبار او ناقص نباشتد
شرح حالش را می آورم وگرنه انسانی بد رفتار و حتی متتهم بته بتد دینتی (زندقته) بتود .آن گتاه
برختتی اعمتتال نادرستتت از شخصتتیت و قیتتام او را ذکتتر می کنتتد (اصتتفهانی ،مقاتتتل 152 :بتته
بعتد) کته شتتاید در هتیچ قیتام منتست
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

کش تتتارهایی ک تته در برخ تتی قیامه تتا همانن تتد مخت تتار اتف تتاق افت تتاده ،مح تتل گفتوگوس تتت.
چنان که به گزارش طبری ،مختتار پتیش از خترو  284 ،نفتر را کته در کتربال حضتور داشتته و
شتتاهد متتاجرا بودهانتتد کشتتت .ایتتن غیتتر از کشتتتههای پتتس از قیتتام رستتمی اوستتت (طبتتری،
.)51 /6 :1387
زید برادر امام رضا

وقتی در قیام خود پیتروز شتد ،بتا مخالفتانش رفتتار تنتدی داشتت.

به او زیدالنار می گفتند ،بتدان ستب
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بته شتتیعهای چنتین مطتالبی نتتتوان یافتت .همچنتتین

کته وقتتی در بصتره شتورش کترد بستیاری از خانتههای

عباسیان و پیروان آنان را آتش زد و هر کس که جامه سیاه (شعار عباسیان) بر تن داشتت را
هتتم میستتوزاند! ز یتتد اضتتافه بتتر امتتوال عباستتیان ،امتتوال ز یتتادی از بازرگانتتان را مصتتادره کتترد
(طبتتری .)535 /8 :1387 ،ایتتن رفتتتار غیرانستتانی ز یتتد متتورد نکتتوهش شتتیعیان و شتتخص
امام رضا

قرار گرفت و سوگند خورد که بتا ایتن بترادرش ستخن نگو یتد (ابتن عنبته:1417 ،

 .)202ابراهیم برادر دیگر آن حضرت در یمن قیام کترد و بته قتدری کشتتار کترد کته او را ج ّتزار
(قصاب) لق

دادند و زنان را اسیر و اموال را تصاح

نمود (طبری.)536 /8 :1387 ،
و اقتدام بته دستتتگیری و

رفتتار ناشایستت همراهتان محمتد نفتس زکیتته بتا امتام صتادق
ً
احتماال زندانی کردن آن حضرت (نتک :کلینتی363 /1 :1405 ،؛ اصتفهانی)249 :1381 ،

از زشتتتیهای ثبتتت شتتده در قیتتام حستتنیان استتت .پتتدر محمتتد نیتتز بتتا آن حضتترت رفتتتار
مناسبی نداشتت و ستالها پتیش از قیتام ،هنگتامی کته امتام

او را از ادعاهتای سیاستی و

مهتدوی بترای فرزنتدش منتتع کترد و بته او فهمانتتد کته او مهتدی نیستتت و بیعتت بتا او درستتت
نیست؛ امام

را متهم به حسادت نمود.

یحیی بن عمر با آن که شخصیت موجهی داشت ،گاه با زیر دستان خود به تنتدی رفتتار
می کتترد بتته طوری کتته ابتتوالفر گتتزارش می کنتتد آهتتن ستتنگینی داشتتت کتته بتتر هتتر کتتس خشتتم
می گرفت ،بر گردنش میانداخت (اصفهانی.)506 :1381 ،
از یاران امام حسین

ً
رفتارهای نادرستی سراا نداریم ،اما مبال لشکریان ابراهیم قتیتل

باخمرا که در بصره قیام کرد وقتی به قصر داراالماره رسیدند ،آنجا را آتش زدند (اصتفهانی،
 .)277 :1381نیروهتتای ابوالستترایا بتته غتتارت دستتت زدنتتد و ختتود او نیتتز رفتارهتتایی ماننتتد
شبیخون به لشکر مختالف داشتت کته متورد اعتتراض و سترزنش ابتن طباطبتا رهبتر قیتام قترار
.4شر وعجنگ 

جنتگافروزی و جنتگطلبی روش و ستنت نبتوی نبتود .امیرمؤمنتان
مقابتتل حتتق ستتل

شتتده خ تود ستتکوت کتترد و امتتام دوم

چنتدین ستتال در

بتترای پیشتتگیری از کشتتته شتتدن

بیثمر شیعیان ناگ یر صلح با معاویه را پتذیرفت .امتام حستین

نیتز طبتق ستنت استالمی

با این که از قصد ی ید و ابن زیاد و اصرارشان بتر کشتتن ایشتان و یتارانش آ گتاه بتود و شترایطی
هتتم بتترای پیشدستتتی و تهتتاجم وجتتود داشتتت ،آغتتازگر جنتتگ نبتتود .یکتتی از مبتتانی و اصتتول
امام

همانند پدر و جدش ،عدم شروع به جنگ بود کته تتاریخ ،بته ختوبی و روشتنی آن را

ثبت کرده است .دو نمونهای که مورخان نوشتهاند ،چنین است:

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

گرفت (اصفهانی 429 :1381 ،و .)434
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بار اول هنگامی بود که نامته ابتن ز یتاد بترای متوقتف کتردن امتام حستین
رسید و امام

امام

بته ح ّتر

و یارانش در صحرایی خشتک زمین گیتر شتدند ،زهیتر بتن قتین بته

پیشنهاد کرد اکنون که توان مبارزه با این گروه را داریم و پتیش از رستیدن

نیروهتتای بیشتتتر ،بتتا ایتتن عتتده بجنگتتیم .لتتیکن امتتام

نرتتذیرفت و فرمتتود« :متتن

آغازگر جنگ با این جماعت نخواهم بود»( .طبری)409 /5 :1387 ،

مرتبه دومی که امام

این جمله را فرمود ،صبح روز عاشورا بود که ستراه عمتر بتن ستعد

اطراف خیمهها را محاصره کرد و با خنتدقی کته بته دستتور امتام

حفتر شتده و در آن آتتش

افروختتته بودنتتد ،رو بتتهرو شتتدند .شتتمر بتتن ذیالجوشتتن نعتتره بتترآورد :ای حستتین! پتتیش از فتترا
رسیدن قیامت و آتش دوز  ،به استقبال آتش رفتهای
مستتلم بتتن عوستتجه بتته خاطر ایتتن اهانتتت شتتمر تصتتمیم گرفتتت او را هتتدف تیتتر قتترار دهتتد.
تیتتر بتتر چل تته کمتتان نه تتاد و از امتتام

رخص تتت خواستتت .امتتا سیدالشتتهدا

او را از ایتتن

کتتار بتتاز داشتتت و فرمتتود :او را متتزن ،دوستتت نتتدارم آغتتازگر جنتتگ بتتا ایتتن گتتروه باشتتم (مفیتتد،
.)96 /2 :1413
در واقتع ایتن ستتنت نبتوی

و علتتوی

هیچ گاه آغازگر جنگ نبود و امیرمؤمنان

بتود کته امتتام

عمتل می کتترد .رستولخدا نیتتز

در سه جنگی کته بتر او تحمیتل شتد ،پیشقتدم

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

نبتتود ،بلکتته دشتتمن آغتتازگر بتتود .امتتا ایتتن موضتتوع در همتته قیامهتتا حتتتی شتتیعیان ،چنتتدان

برادران ع یز! اینک لشکریان ابن زیاد ظاهر گردیدند .با نتام ختدا و یتاد او ،حملته و
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در قیام مختار شبیه این اتفاق ،ر نمود .ابراهیم بن مالک با صتورت پوشتیده بتر ستر راه

رعایتتت نشتتد .ابتتراهیم بتتن حستتن بتته یتتارانش شتتبیه ایتتن دستتتور را داد (اصتتفهانی ،مقاتتتل:
 ،)279اما در قیام توابین ،وقتی سلیمان و یارانش ،لشکر ابن زیاد را دیدند ،تکبیتر و تهلیتل
سر دادند و سلیمان خطاب به یاران خود گفت:

تهاجم به دشمنان خدا و رسول خدا

ابن زیاد ایستاده بود و با فری

را آغاز نمایید( .ابن طاووس)270 :1395 ،

دادن او که من پناهنده امیر هستیم ،ابنز یتاد سترش را بیترون

آورد تا ببیند کیست که به او پناهنده شده ،ابراهیم با سترعت دستت ختود را دراز نمتود و او
ً
را دستگیر کرد و فریاد «یا لبارات حسین » سر داد .فورا افراد و نیروهای او که کمین کترده

بودند با شمشیر به سوی نیروهای ابنزیاد آمده و جنگ را آغاز کردند (همو.)283 :
.سیاسیکاری 

5

ام تتام حس تتین

هیچ گ تتاه سیاس تتی کاری و پنهان ک تتاری نک تترد و ب تته اص تتطالح ام تتروزی

عملکتتردی شتتفاف داشتتت .بیمهابتتا در مقابتتل ستتتم میایستتتاد و مالحظتتهای نداشتتت .در
زمان معاویه مخالفت با ولیعهدی فرزندش را اعالم کترد و در نامته بته او اعتتراض ختود را بته
کشتن حجر بن عدی و مسائلی چون استلحاق ،آشتکارا بیتان فرمتود .هنگتامی کته نهضتت
خویش را آغاز کرد و از مدینه به مکه میرفت ،بر خالف ابنزبیر راه اصلی را انتخاب نمود.
ً
مدتی که در مکه اقامت داشت مواضع قیام خود را صریحا اعالم میفرمود و در مستیر کوفته
نیز مواضع خویش را بدون هر گونه پنهان کاری اعالم نمود.
اما در بسیاری از قیامها ،رهبران آنها مدتی مخفیانته بته تبلیت و گترفتن بیعتت مشتغول
بودنتد و گتتاه از تتترس حاکمتتان امتتوی و عباستتی در خفتتا بتته ستتر میبردنتتد .محمتتد بتتن عبتتداهلل
مشهور به نفس زکیه ،پس از بیعت کردن جمعی از بنیهاشم ،مدتی در میان قبایل صتحرا
زندگی کرد؛ گاه خود را آشکار میساخت و گاه مخفی بود .او پس از بیعت مردم با ستفاح،
مخفتتی شتتد و پتتدرش عبتتداهلل بتتن حستتن ختتود را بیمتتار نشتتان داد و وانمتتود کتترد کتته فرزنتتدش
خالفتتت ،عبتتداهلل و دیگتتر ستتادات حستتنی

را دستتتگیر کتترد و بتته زنتتدان انتتداخت کتته در

زندان از دنیا رفتند (اصفهانی .)244 :1381 ،ابراهیم بتن عبتداهلل هماننتد بترادرش چنتدین
ً
سال از دست منصور و عمالش متواری بود و دائما از محلی به محل دیگر منتقتل میشتد.
زمانی در فارس و اهواز و کرمان و گاهی در یمن و حجاز ظاهر میشد (همو.)297 :
یحی تتی ب تتن ز ی تتد در قی تتام پ تتدرش حض تتور داش تتت و بعت تد از شتتهادت او و دفتتن مخفیانتته
پیکرش ،چند روزی نزد مردی از خویشتاوندان بته نتام عبتدالملک بتن بشتر بتن متروان پنهتان
شد تا اوضاع آرام گرفتت و متأموران از جستتوجوی او دستت کشتیدند ،بعتد از آن یحیتی از
کوفتته گریختتت و بتته ستتوی خراستتان رفتتت و بتته متتدت ستته ستتال در آنجتتا دستتت بتته تبلی ت زد
(بالذری 451 /3 :1417 ،و .)457

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

محمتتد متترده استتت .محمتتد همچنتتان غای ت

بتتود تتتا منصتتور بتته خالفتتت رستتید .دستتتگاه
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عواملجاو انگی 

بیتان شتد بخشتی از عوامتل

آنچه درباره مفترقات قیامهای دینی با نهضتت حستینی
ً
جتتاودانگی آن استتت .هتتدف و انگیتتزه کتتامال ختتالص و صتتبغةاللهی قیتتام سیدالشتتهدا

،

شیوه و رفتار آن حضرت با دوستتان و دشتمنان ختود ،امتنتاع از شتروع جنتگ و صتداقت در
رفتار اگرچه در برخی قیامهتا قابتل پی گیتری استت امتا مجمتوع آنهتا را نمیتتوان در یکتی از
آن هتتا یافتتت .اکنتتون ایتتن عوامتتل را از زاو یتتهای دیگتتر متترور متتی کنیم کتته در مقایستته نهضتتت
سیدالشهدا

با دیگر قیام ها موج

ماندگاری و برتری غیرقابل قیاس آن شده است.

ویژگتی امامتت نخست تین و واال تترین رمتز جتتاودانگی استت کته اشتاره شتد .وجتود شتتخص
امام مفترضالطاعه و منصوص در هیچیک از قیامهای دیگر وجتود نتدارد .نستبت نزدیتک
حسین

با پیامبر

و توصیه های آن حضرت درباره این نوه خود و لت وم محبتت بته او،

عامتتل دیگتتری استتت کتته شتتهادت آن امتتام

را از شتتهادت دیگتتر رهبتتران قیامهتتا تفکیتتک

می کند و به آن ماندگاری میدهد.
این همه با خواست خداوند و لطتف و عنایتت او بته ایتن بنتده صتالح و مطیتع محت
در جاودانگی قیتامش همراهتی کترده استت .ایتن ستخن کته محبتت حستین

او

هیچ گتاه از

دل مؤمنان بیرون نمتیرود و بته ستردی نمی گرایتد (لتن تبترد ابتدا :نتوری )318 :10 :1408 ،بته
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398

دلیل این لطف خدایی است .که البته این خود به دلیل اخالص و عدم شتائبه هتر هتدف

فعالیت بازماندگان و اسیران واقعه باید اشاره کرد که آن هم نقش مهمی در فراموش نشتدن
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در

دیگری در حرکت آن حضرت است.
از اهتمام ائمه

برای زنده نگه داشتن حرکت عاشورا نباید غافل بتود کته در بتاره دیگتر

شورشها چنین نبوده و بلکه گتاه نقتد آنهتا در کتار بتوده استت .پتیش از آن ،بته فتداکاری و
و رسوایی و پشیمانی پدیدآوردندگان این فاجعه داشت.

فاصله بسیار زیاد میان رفتار دو طرف ،از نابرابری نظامی گرفته تا جوانمردی امتام
آب دادن به لشتکر ح ّتر و در مقابتل ،منتع آب از آن حضترت و ایجتاد جنتگ روانتی در نبتردی

نتتابرابر کتته ختتانواده در آن حض تتور دارنتتد ،ویژگتتیای استتت کتته در هتتیچ حرکتتت سیاستتی و
نهضتت دیگتری نمیتتوان یافتت .افت ون بتتر اینهتا ،مستائل عتاطفی کربالستت .کشتته شتتدن

کودکتتان و اطفتتال ،بر یتتدن ستترها ،اهانتتت بتتر بتتدنها و شتتدت قستتاوت در برختتورد بتتا استتیران و
ً
زنان ،در مقایسه با دیگر قیامها بیمانند است؛ چه این که در بقیه حرکتها اصتال ختانواده
و غیرنظامی حضتوری نداشتتهاند .در واقتع حرکتت امتام حستین

نبتردی نظتامی نیستت،

بلکتته کتتاروانی متتورد تهتتاجم قتترار می گیتترد کتته بتته منظتتور پاستتخ گفتتتن بتته دعتتوت متتردم بتته راه
افتاده است.
و ستترانجام وفتتادای یتتاران و جانفشتتانی در راه رهبتتر و مقتتدم داشتتتن ختتود بتتر اهلبیتتت او
چیتزی نیستت کته در دیگتر قیام هتا بتتوان نمونتته آن را پیتدا کترد .مطلبتی کته حتتی بتا مغتتازی
رسولخدا

و جنگهای امیرمؤمنان قابل مقایسه نیستت؛ ز یترا شتیوه آنتان چتنن بتود کته

همیشته بستتگان ختود را پتیش میفرستتتادند ،ولتی در کتربال همته چیتتز بتر عکتس بتود و یتتاران
امام

تا زنده بودند اجازه ندادند رهبر یا یکی از نزدیکانش آسیبی ببینند.

نهیجهگیهی 

بتتا آن کتته در طتتول تتتاریخ ،قیامهتتای فراوانتتی صتتورت گرفتتته و در ایتتن میتتان ،حرکتهتتای
شیعی جایگاه ویژهای دارد ،اما قیام امام حسین

در مقایسه با دیگر حرکتهای مشابه،

جتتاودانگی و مانتتدگاری معجزه گونتتهای داشتتته استتت .بتتا وجتتود نقتتاط مشتتتری ایتتن قیامهتتا،
زده است .مهمترین این تفاوتها و عوامل ،شخصیت امام حستین
ّ
حق از سوی خداوند و دارای مقام امامت حقه است .عامل دیگر حضور خانواده است که
بته عنتوان صتاح

در مقایسه بتا دیگتر قیامهتا ،نمونته ای بترای آن نیتافتیم .تعتالی اختالق و رفتتار عامتل دیگتری
است که آن را بتا دیگتر متوارد متمتایز کترده استت .ایتن مقالته بته علتل دیگتری ماننتد نتابرابری
نظامی و اهتمام اهلبیت

بترای احیتای قیتام حستینی

هتم اشتاره کترده و نشتان داده

است که این عوامل در قیامهای دیگر شیعه قابل دستیابی نیست.

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

نقاط افتراق و جتدایی نهضتت عاشتورا بتا آن حرکتهتا ،علتل و عوامتل آن مانتدگاری را رقتم
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م ابع 

_ ابن االثیر ،عزالدین علی (1358ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دارصادر.
_ ابن اعبم کوفی ،احمد (1411ق) ،الفتوح ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،داراالضواب.
_ ابن جوزی ،ابوالفر (1412ق) ،المنتظم ،بیروت ،دارالکت

العلمیه.

_ ابتن حجتر ،احمتد بتن علتی (1415ق) ،االصتابه فتی تمییتز الصتحابه ،تحقیتق :عتادل احمتد
عبد الموجود و دیگران ،بیروت ،دارالکت

العلمیه.

_ ابن سعد ،محمد (1410ق) ،الطبقات الکبرى ،تحقیق :محمد عبتد القتادر عطتا ،بیتروت،
دار الکت

العلمیه.

_ ابن شهر آشوب ،محمد بن علی (1379ق) ،مناق آل ابیطال  ،قم ،انتشارات عالمه.
_ ابتن طتتاووس ،رضتیالدین علتتی ( ،)1395الملهتتوف ،تصتحیح و منبعشناستتی :مصتتطفی
صادقی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
_ ابتتن طقطقتتی ،محمتتد ()1376؛ االصتتیلی فتتی انستتاب الطتتالبیین ،تحقیتتق :رجتتائی ،قتتم،
کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.
_ ابن عنبه حسینی ،جمالالدین احمد (1417ق) ،عمدة الطال فی انساب آل ابیطال ،
سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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قم ،مؤسسه انصاریان.
_ ابن قتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم (1413ق) ،االمامة و السیاسة ،تحقیق :علتی شتیرى،
قم ،شریف رضی.
_ ابن کثیر دمشقی ،ابوالفداب (1407ق) ،البدایة والنهایة ،بیروت ،دارالفکر.
_ ابن نما ،جعفر بن محمد (1406ق) ،مبیراالحزان ،قم ،مدرسة االمام المهدی

.

_ اربلی ،علی بن عیسی (1421ق) ،کشف الغمة فی معرفة األئمه ،قم ،نشر رضی.
_ اصتفهانی ،ابتتوالفر علتی بتتن الحستین ( ،)1381مقاتتتل الطتالبیین ،تحقیتتق :احمتد صتتقر،
قم ،المکتبة الحیدریه.
_ بتتالذرى ،احمتتد بتتن یحیتتی (1417ق) ،انستتاب األشتتراف ،تحقیتتق :ستتهیل زکتتار و ر یتتاض
زرکلی ،بیروت ،دارالفکر.

_ بهرامتتی ،روح اهلل ( ،)1382ابوهاشتتم جناحیتته و جنتتبش عبتتداهلل بتتن معاو یتته ،مجلتته علتتوم
انسانی ،شماره 46و.47
_ حرانتی ،حستن ابتن شتتعبه ( ،)1363حستنبتنعلتتیابتنشتعبه ،تحتتف العقتول ،قتم ،جامعتته
مدرسین.
_ دینتتورى ،ابتتو حنیفتته (1960م) ،االخبتتار الطتتوال ،تحقیتتق :عبتتد المتتنعم عتتامر ،دار احیتتاب
الکت

العربیه( ،افست نشر رضی قم).

_ طوس تتی ،محم تتد ب تتن الحس تتن ( ،)1348اختی تتار معرف تتة الرج تتال (رج تتال الکش تتی) ،مش تتهد،
دانشکده الهیات.
_ مفیتتد ،محمتتد بتتن محمتتد (1413ق) ،االرشتتاد فتتی معرفتتة حجتتیاهلل علتتی العبتتاد ،بیتتروت،
تحقیق و نشر مؤسسه آلالبیت ،بیروت.
_ صتتادقی ،مصتتطفی ( ،)1389ارزشهتتای اخالقتتی در نهضتتت حستتینی ،مجموعتته مقتتاالت
کنگره حماسه حسینی ،نشر دارالعرفان قم.
_ طبرسی ،علی بن فضل (1417ق) ،اعالم الورى بأعالم الهدى ،تحقیق :مؤسسة آل البیت
الحیاب التراث ،قم.
_ طبتترى ،محمتتد بتتن جر یتتر (1387ق) ،تتتاریخ األمتتم و الملتتو  ،تحقیتتق :محمتتد لبوالفضتتل
_ فخر رازى ،محمد بن عمر (1419ق) ،الشجرة المبارکة فتی لنستاب الطالبیته ،قتم ،کتابخانته
آیت اهلل مرعشی.
_ کمالی ،عبدالقادر ( ،)1387بررسی تاریخی شخصیت یحیی بن زید ،مجله سخن تاریخ،
شماره.3

ّ
_ کلینی ،ابتوجعفر ݧ ݒسصتمحمد بتن یعقتوب (1405ق) ،الکتافی ،تحقیتق :علتیاکبتر غفتارى،
بیروت ،داراالضواب.
ّ
_ ُمحلتتی ،حمیدبناحمتتد (1423ق)؛ الحدائقالوردیتته فتتی مناق ت االئمتتة ال یدیتته؛ صتتنعاب:
مکتبة بدر.
_ مستتعودى ،علتتی بتتن الحستتین (1409ق) ،متترو التتذه

و معتتادن الجتتوهر ،تحقیتتق :استتعد

راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیامها

ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث.
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داغر ،قم ،مؤسسة دارالهجره.
_ مطهری ،مرتضی ( ،)1379حماسه حسینی ،تهران ،صدرا.
_ مقریزی ،احمد بن علی (1418ق) ،المواع و االعتبار ،بیروت ،دارالکت .
_ منتظرالقائم ،اصغر ( ،)1388تاریخ امامت ،قم ،دفتر نشر معارف.
_ نرشخی ،ابوبکر محمد ( ،)1363تاریخ بخارا ،تهران ،توس.
_ نوری ،میرزا حسین (1408ق) ،مستدری الوسائل ،قم ،آلالبیت.
_ واسیلی ،بارتولد ( ،)1366ترکستاننامه ،ترجمه :کشاورز ،تهران ،آ گاه.
_ یعقوبی ،احمد (بیتا) ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

سال چهارم ،شماره ،13بهــار 1398
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