ارزیابی انگارۀ آیت اهلل کمرهای در معنای« شذاذ االحزاب»
(فرازی از خطبۀ امام حسین

در روز عاشورا)

__________________________________ سید علینقی هاشمی __________________________________1

چکحده:

فسا نمِن ا ن ارنپیدمًاننن ب داۀن ادع نگابش ا رنشا منمهاعكن اببنگيا نمهي يانونمداادن
گدمگل نش خنا ب نري نمهع نمتلبننتنما ب نمی ن ببنعباثنش منتبنبا گابننگابًن نعارن
تدتياۀن ننهيااعنگيب گا نفس ا نمِنمیا نمهاادم كنًد انون فااعنمهللنًحيا نعاابردن يادم م نمهااع ن
مفشابنن نمیا نتدتيارنها ن اد منمهاعنتاابنتدتياۀن ر لا نمِنترابف ن منهادمن ت نخنمگنا ۀنراادم ن
ه نعرنهي نًنبه عكنع ضا نمِنموا بگن منتم ابت ن اد منمهاع نفسا نمِن ننتم گابنكن
تم ۀن« م اامب»ن مهاع نمفشابننم ااامبن منًحابهن نانيا نًا مگ ا ن ارن نًِابننوا نمه ا ون ن
ً بت نتشس منً ش منمهع نمتنً ا نً ش ن نت میینمِنمی نم امبكنعباثنش منمهعنتبن
ًد ون نهرن نًلببمنمًبون
نردم نعا دگ ن نمی نًلبهرنعبنمه خدمجنپیش نۀنخ رن
عرنب بننگنگرهب ن فادنمی نتد نن ن نن فادنپد مخ رنش منتنعبنبد ه نتم گبگ ن ن نن
هغاعكنمها يب گنمی ا ن نيارن نهااخ ن فاادمننتنبد ها نًح اانمیینتنگلامن فااادنتدتيارهاابكن
گ ترنم نغ دنمِن نچرنمفشبننم ابن د مكنم مئرنگد ف منمهع ن
ن
کلید واژهها:نشذمذكنشدم كنعل ركنم امبكنابشن مكنمًبون

_____________________

 . 1کارشناسی ارشد علوم و وعارف نهذ الجالغه ،دانشگاه قرآن و حدخث.
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 .1وقدوه

حئدون تردخئد تحئول عظئئحن عاشئورا بئرای ههئج وسئئلهانان ،حادثئهای شئگفت و دردنئئاک

بوده و در وقاخسه حا رظدادهایی که در قرون نصستحن اسالوی رد داده ،بی تردخد وههتئرین
ئارش
حادثئج شئناظته شئده پئس اػ ظهئور اسئالم اسئت .حئه ههئحن دلحئل ،عناخئ ت حئه آن و نگئ م
تئارخز آن ،ضئئدی تئر اػ سئئایر رظئدادها بئئوده و آثئار وتعئئددی در ایئن حئئاره نوشئته شئئده اسئئت
م
(رسئئول ضعفرخئئان؛ @;=B؛ ص=; ) .آثئئاری کئئه حئئه حئئاػظوانی آن حادثئئه بئئگر پرداظتئئه و حئئه
دقحئق وقئاخع آن ههئت گهاشئته
بررسی رخشهها ،علئل و عواوئل  ،پیاوئدها و ثجئت صئحح و
م

است .اههحت این واقعه در وحان اهل بیت
اوام حسحن

و صد ر احادخث فراوان نسجت حئه زخئارت

و اههحت عزاداری برای اخشان اػ عواول توضه بیشتر حئه ایئن حادثئه قلهئداد

ویشود.
در این وحان ثجت و نگارش لحظه حه لحظج سصنان و سحرت حررت اػ اههحت یئژهای
برظئودار بئئوده اسئئت .خکئی اػ کتجئئی کئئه در ایئن ػوحنئئه نگاشئئته شئده اسئئت ،کتئئاگ «نفئئس
الهههوم فی وقتل سحدنا الحسحن الهظلوم» اثر گرانقدر ورحوم شحز عجئاس قهئی

اسئت.

شحعحان فارسی زحان حه فرهنگ عاشورا و اسئتحکام و وحتئوای زیجئای کتئاگ
عشق و عالقج
م

حاعث شده تا بگرگان زخادی آن را برای ترضهه و تحقحق انتصاگ کننئد .خکئی اػ بگرگئانی کئه

حه ترضهه کتاگ نفس الهههوم پرداظته است ،ورحوم آخئت اهلل شئحز وحهئد حئاقر کهئره ای
اسئئت .اػ ظصوصئئحات ایئئن کتئئاگ ،واکئئاوی وعئئانی و اصئئطالحات اسئئت .اخشئئان پئئس اػ
ترضهئئه و تحقحقئئی کئئه بئئر ایئئن کتئئاگ داشئئئتند ،آن را حئئا نئئام « در کئئرحال طئئه گغشئئت» حئئئه
ئان فرهنئگ اهئل بیئئت
دوسئتداران فارسئی زحئ م

عرضئه کردنئد .در ایئئن وقالئه سئعی شئئده

است ترضهج فراػی اػ ظطجج حررت در ر ػ عاشورا در این کتاگ وورد بررسی قرار گحرد.
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 .2ورحوم کهره ای و ترجههاش
 .1.2شخصحت شناسی
وحهئد حئئاقر ظهحنئی کهئئرهای (فرػنئد وحهئئد) وتولئد سئئال =<=; ق .در روسئتای رآحئئاد
ظهحن اػ علهای وشهور و اػ نوخ سندگان حنام دهه بیست حه حعد است که افگون بئر قلئن ػدن
در عرصه دین و سحاست دخنی ،و نحز ترضهه وتون کهن حدخثی حه فارسئی ،درحئاره وسئاجل و
وجاحث اضتهاعی و سحاسی اػ دخدگاه اسالم نحز فعال بئود و وئی کوشئحد تئا در حسئتر ػوئان اػ
اسئئالم خئئک دیئئن سحاسئئی و اضتهئئاعی راهگشئئئا بئئرای دشئئوار یهای ضهئئان وعاصئئر اراجئئئه
دهد(ر.ک :ضعفرخان;=B> ،ش).
وی تحصحالت وقدواتی را نزد پدر آغاػ و پس اػ ودتی برای تحصحل حئه اراک رفئت و در
سال ;>=;ق .برای اداوه تحصحل حه قن وهاضرت کئرد و در آن ضئا اػ وحرئر آخئت اهلل حئاح
شحز عجدالکرخن حاجری و دخگر بگرگان بهرهها برد .وی ودتی نحز نزد آختاهلل نئاجحنی وشئوول
ّ
تلهغ شئد .در سئال ;=>Cق .حئه نسئ رفئت و در سئال ;=?Bق .حئه ایئران وراضعئت کئرد و
پس اػ اندکی اقاوت در وطن ظئوخش حئه شئهر ری کئوخ کئرد و تئا پاخئان عهئر در آن ضئا ر ػگئار
گغرانئد .وی پئس اػ اقاوئت در شئئهر ری حئه تئدرخس ظئارح فقئئه و اصئول و تئالح

و ترضهئئه و

ارشاد وردم و اقاوه ضهاعت اشتوال داشت و سراسر ػندگی پرحئار ظئود را حئه ػهئد و قناعئت
س ری کئرد .اػ اخشئان بئیش اػ پنسئاه عنئوان تئألح

و ترضهئه و نحئز وسهوعئه اشئعار بئر ضئای

وانئده اسئت .ایئئن روحئانی سئئرانسام پئس اػ عهئئری سرشئار اػ ظئئدوات دخنئی ،اضتهئئاعی و
علهئی در سئن ? Cسئالگی در >; ظئرداد >;=Aش .حئئدرود ححئات گفئت و در صئحن حئئرم
وطهئئئر حرئئئرت عجئئئدالعظحن حئئئه ظئئئا ک سئئئ رده شئئئد(ر.ک :کشئئئا رػ شئئئحراػی;=B= ،ش،
ص?; .);:-
درحئاره د ران تحصئئحل او در اراک و قئئن ،اشئئاراتی در ظئئاطرات آقئئای وسئئعودی ظهحن ئی
هسئت  .اػ ضهلئئه آن کئئه و ی اهئل رآحئئاد ظهئئحن بئوده اسئئت  .ههشنئئحن اخشئان اػ قئئول اوئئام
ظهحنی نقل کرده است که فروودند :در اراک که بئودم درس رسئایل را ظئدوت اسئتاد ّ
تلهئغ
وی کردم .ونتها حعرئی ر ػهئا حئه درس نهئیرفتن و ظئودم وطالعئه وی کئردم و حئدون نحئاػ حئه
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اسئتاد وتوضئئه ويشئدم کئئه ونظئور کتئئاگ طحسئت .آقئئای وحئرػا وحهئئدحاقر کهئرهای هئئن حئئه
قئدر ی اسئتعداد داشئت کئه حئدون شئرکت در درس و حئه صئورت وطالعئه شصصئی وطالئد
کتاگ را درک وی کرد و حتی اػظود استاد هن بهتر ویفههحد»(.ر.ک :ضعفرخان;=B> ،ش)
ترضهئئج کتئئد حئئدخثی حئئه زحئئان فارسئئی خکئئی اػ و ههتئئرین ظئئدوات اخشئئان حئئه فرهنئئگ
اهلبیت

حه شهار ویرود .تسئلط اخشئان حئه زحئان وجئدأ و وقصئد حاعئث شئحوایی و دل -

نشحنی ترضهج کتاگ شده اسئت .خکئی دخگئر اػ ظصوصئحات ونحصئر حئه فئرد ایئن کتئاگ،
سئاػی اشئعار اسئت .اخشئان حئا تجحئری ظئاص اشئعار و رضزهئای عاشئورایی را بئرای
وعئادل
م
ظوانندت فارسی زحان ولهوس و وحسوس کردهاند.
 . 2.2کتابشناسی
ترضهج اخشان خک وقدوئه ،طنئدین حئاگ و خئک ظاتهئه دارد .وقدوئج آن در وئورد والدت
و داسئئئتان فطئئئرس ولئئئک اسئئئت .حئئئاگ اول :در وناقئئئد اوئئئام

حرئئئرت سحدالشئئئهدا
حسحن

 ،ثواگ گرخه بر حررت ،لعن بر قاتالن و اظجئاری کئه در شئهادت حرئرت وارد

شده و در دو فصل است.
حاگ دوم :در عکر وقاخع حعد اػ بیعت وردم حا یگخد تا ػوئان شئهادت حرئرت ! ایئن حئاگ
ظئود بئئر طنئئد فصئئل اسئت .ایئئن فصئئول اػ ػوئئان واقعئئه وئر وعا خئئه ،بیعئئت گئئرفتن یگخئئد اػ
وئئردم ،فروئئان یگخئئد بئئر بیعئئت اوئئام حسئئحن ،ظئئروح اوئئام حسئئحن اػ ودخنئئه و رود حئئه وکئئه،
ضرخانات کوفه و دعوت کوفحان اػ اوام ،اعزام وسلن بئن عقحئل حئه کوفئه ،شئهادت وسئلن بئن
عقحل ،هانی بئن عئروه و عئده ای دخگئر اػ خئاران اوئام قجئل اػ واقعئه کئرحال (اػ قجحئل وحئثن تهئار،
رشحد هسری و  ،)...ظروح اوام اػ وکه حه طرف عراق و کوفئه ،والقئات حئا حئر و وهانعئت او
اػ حرکت اوام حه سوی کوفه ،رود اوام حه سرػوحن کرحال ،وقئ اخع وکالهئات عهرسئعد حئا اوئام
حسحن

 ،ضرخانات قجل اػ عاشور ا ،شد عاشورا ،شئرود ضنئگ در ر ػ عاشئورا و شئهادت

< Aنفر اػ لشکر حررت احاعجداهلل الحسحن

و شهادت حررت را شاول ویشود.

حئاگ سئوم ،در وقئ اخع حعئد اػ شئهادت حرئئرت اوئام حسئحن
دارد :غارت حرم حررت حسحن
81

اسئت کئه طنئد فصئئل

 ،عکر وقاخع عصر عاشورا ،بئردن اهئل بیئت اػ کئرحال حئه
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کوفئه ،دفئئن حرئرت احاعجئئداهلل الحسئحن و سئئایر شئهدا ،رود اهئئل بیئت حئئه کوفئه و وسلئئس
عجحئداهلل بئئن زخئاد و ظطج ئه حرئرت زخنئئد و اوئام زیئئن العاحئدین

 ،وقئئاخع کوفئه اػ فصئئل

دهن ،ظجر شهادت اوام در ودخنه و فرستادن اهل بیت و سرهای شهدا حه شام و عکئر وقئاخع
شام و وسلس یگخد و شهادت حررت رقحه و حاػگشت آنان اػ شام حه ودخنه.
حئئاگ طهئئارم ،نالئئه وال جکئئه و گرخسئئتن آسئئهان هئئا و ػوئئحن و اهئئل آن ،حعئئد اػ شئئهادت
حرئرت را بیئان وئئی کنئد .آن گئئاه ورثحئه و شئئحون ضنحئان بئئر حرئرت و شئئرح حئال دعجئئل و
ورثحههای اوست.
حئاگ پئئنسن ،عکئئر فرػنئئدان و تعئئداد زوضئئات احاعجئئداهلل الحسئئحن

 ،فرئئحلت زخئئارت

حررت ،ظلن و ستن ظلفا بر قجر شرخ اوست که ظود ،شاول طند فصل است.
کتاگ ظاتهئه ای دارد کئه در آن شئرح حئال ّتئوابین ،ظئروح وصتئار و کشئتن قئاتالن اوئام
حسئحن

حئئه دسئت او ،بیعئئت وئئردم حئا وصتئئار ،کشئته شئئدن عجحئئداهلل بئن زخئئاد و آظئئرین

وطلئئئد عاقجئئئت یگخئئئد و عاقجئئئت کئئئار وصتئئئار اسئئئت .در انتهئئئای کتئئئاگ ،ترضهئئئج «نفثئئئه
الهصد ر»  ،تتهج کتاگ نفس الهههوم نحز آوده است.

 .3خطجه اوام حسحن
اوئام حسئئحن

در روز عاشورا

 ،در سئئفر تئارخصی ظئئود اػ وکئئه تئئا کئرحال ،طنئئدین سئئصنرانی داشئئتند.

هدف اوام اػ ایراد این سصنرانیها ،بیشتر بیان اهداف قحام ظود و بیان واقعحئتهئای ػوئان
بود .خکی اػ آن ظطجهها که حه بیان واقعحت ها پرداظته است ،ظطاگ حه وردم کوفه است.
اخشان حا توضئه حئه دعئوت وئردم کوفئه ،حئه سئهت عئراق انتصئاگ وسئحر کردنئد .اوئا در حئحن
عگخهت حه آن ضا حا حدعهدی آنئان وواضئه شئده و در ر ػ عاشئورا ظطئاگ حئه آنئان ،ظطجئهای
ّ
غرا و درسآووػ بیان کردند.
تح

ووضئود حئدخثی شئحعه کئه ایئن ظطجئه را نقئل کئرده اسئئت،
اولئحن کتئاگ در وحئان کتئد
م
العقول است .الجته ابن شعجه ،این ظطجئه را حئا عنئوان ناوئج اوئام حسئحن

حئه وئردم

کوفه آ رده است(.ر.ک :ابن شعجه;=@=،ش ،ص.)<>:
اوام حسحن

 ،پس اػ حهد و ثنای الهی ،دعوت کوفحان را حه آنان خادآ ر شده و علئل
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حدعهدیشان را حه آنان گوشزد ویکنند .اخشئان شئهوترانئی و د ری اػ کتئاگ و سئنت را اػ
عواوئئل و ئ ثر در حدعهئئدی آنئئان وئئی دانئئد .اخشئئان ظطئئاگ حئئه آنئئان و ضهئئت توضئئه آنهئئا حئئه
حقایق ،فروودند:
« هان! آن ػناػاده پسر ػناػاده وا را بر سر دو راهی قئرار داده :انتصئاگ شئر خعت خئا قجئول
ّ
ّ
ّ
ظئئوارى و علئئت .علئئت پئئغیرى اػ وئئا حئئه د ر اسئئت! علئئت را نئئه ظئئدا و پیئئاوجرش بئئر وئئا

وی پسندد و نه و ونان و نه آن داوئانهئاى پئا ک کئه وئا را پئر رده اسئت و نئه انسئانهئاى
غحرتهند و نه افراد سرافراػ» (ابن شعجه;=B< ،ش ،ص;<>).

 .1.3پیشحنۀ خطجه
بگرگی حادثج عاشورا حاع ث شده است که ایئن ظطجئه در آثئار کهئن شئحعه و اهئل سئنت
ا
حاػتئاگ داشئته حاشئد .بئیش اػ بیسئت و پئنذ کتئاگ کئئه حعرئا حئا واسئطهانئد حئه ایئن ظطجئئه
اشاره کردهاند  .در وحان وناحع کهن شحعی اولحن کتابی که حه این ظطجه اشئاره دارد ،تحئ
العقول است.
دخگر وناحعی که این ظطجه در آن آودهاند عجارتند اػ :اللهوف سحد بئن طئا وس ،وناقئد
ابئئن شئئهر آشئئوگ ،ححئئاراالنوار عالوئئه وسلسئئی ،کش ئ

الوهئئج ارحلئئی ،االحتسئئاح طجرسئئی،

وقتل الحسحن ظوارػوی ،العئوالن ححرانئی ،وثحراالحئزان ضئوهری ،وثحراالحئزان ابئن نهئاحلی،
االوئئئالی ابوطالئئئد الگخئئئدی ،عئئئوالن العلئئئوم ححرانئئئی اصئئئفهانی و ( ...ر.ک :ووسئئئوعث االوئئئام
الحسحن

؛ ;=AB؛ ص ??< .)<=C-

 .2.3فراز وورد بحث:
و
و
ه
و
وه ْ او ه ْ و و و
ألس وه و
حئد ْاأل ّووئث وو هش ّئغ واع ْاأل ْح وئزاگ وو ون وج وئغة ْالک و
«م ّوتجأ ولکن أ ّهیها و
ج
ع
ا
خ
ن
ک
ل
قا
ح
س
ف
...
ئاگ
ت
ث
اع
م
م
م
م
ْ و و ه ْ و ْ و و و و و ّو
و
ه
ْ
ه
و
الش ْح وط مان و وط مفً ّ
السن من».
وو هو وح ّ مر مفی الک مل من و عصجث ال ث مام و نفثث
م
« ای وردم هال ک و اندوه بر شها حاد...پس هال ک حئاد شئها را ای حنئدگان کنحئز و
ای حاػواندگان احزاگ و ترککنندگان کتاگ و تحرخ کنندگانی که کلهئات را اػ وعئانی آن
دم شئئحطان ظئئوردهاخئئد و ای ظئئاووش کننئئدگان سئئنتهئئا».
برگرداندخئئد و گناهکئئارانی کئئه م

(شعرانی؛;=BA؛ ص=;<)
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4ـ انگارۀ ورحوم کهرهای

اخشان در وعنای «شغاع االحزاگ» وی نوخسد:
« ای گئروه ،تئار و وئار و غئن گسئار شئوخد...کوبیده و پاخهئال حاشئحد ،ای کنحگپرسئتان و

حئزگ رانئدگان و قئرآن د رانئئداػان و سئصن هئای حئق وارونئئه سئاػان و پاخئه ی گناهئئان و

پ

های شحطان و قانون شکنان».

ه ّ و و
أل
حزاگ» پرداظته و وی نوخسد:
اخشان س س حه واکاوی وعنای «شغاع ا
م

« رانئدگی اػ حئزگ کئه در آن تئارخز در وسئئسدها تشئکحل وئی شئد و وسئحلج تعلئئحن و

تربیئئت دخنئئی عهئئووی بئئئوده و در د ران حنئئی اوحئئه وسئئسدها حئئئه صئئورت خئئک دسئئئته

حندی های سحاسی درآوئده بئود و فقئط اشئراف و رضئال حئا آن سئروکار داشئتند و وقاصئد
ظود را در آن انسئام وئی دادنئد و عهئوم وئردم اػ آن رانئده شئده و گرفتئار ػنئدگی شصصئی

بوده و اػ پر رش اسالوی برکنار بودند» ( .وحهد حاقر کهره ای؛;;=B؛ ص )=:A

اخشان در این فئراػ اػ کئالم اوئام حسئحن

 ،حئه دنجئال واکئاوی علئل و عواوئل ر خئار یی

کوفحئان و س ئ اهحان یگخئئد در برابئئر ولئئی ظداسئئت .او در وعنئئای شئئغاع االحئئزاگ ،احئئزاگ را
ضلسئات و وحافئ مئل علهئئی وئئغهجی وئی دانئئد ،وحئئافلی کئئه در وسئاضد و حئئا ر خکئئرد تعئئالحن

دخنی صورت ویگرفته است .اخشان اػ ایئن وعنئا نتحسئه ای را حئه وصاطئد القئا وئی کنئد کئه
اگئئر در آن ر ػ س ئ اهحان یگخئئد در وقابئئل حسئئت ظئئدا قئئرار گرفتنئئد ،حئئه علئئت د ری آنئئان اػ
وساضد و وحافل علهی و وغهجی بوده است.
نتحسه ی دخگری که در فراسوی این وعنا حه وصاطد ونتقل وئیشئو د ،ایئن اسئت کئه حئا
توضئه حئه تکئراری بئودن تئارخز ،حاخئد وراقئئد بئود تئا د ری اػ وسئاضد و تعئالحن دخنئی ،حاعئئث
تکرار تارخز در وواضهج حا اوام حق نشود .الجته ایئن سئصن اخشئان ،سئصن صئحححی اسئت.
اوا آخا وی توان طنحن فههی را اػ این فراػ استنجا کرد؟ آخا احزاگ ،حئه وعنئای وحافئل دخنئی
در صدر اسالم بوده است؟ حا این وقدوه حه اعتجار سنسی این انگاره وی پردازخن.

 .5ارزیابی انگاره ورحوم کهرهای

ئنسی وئورد ححئث ،نگئئاهی
درحئارت هندسئج ححئئث در ایئن وقالئه حاخئئد گفئت کئه اعتجارسئ م
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ا
اعتجارسنسی تعرخئ م اراجئه شئده بوسئحله ورحئوم کهئرهای پرداظتئه
رضالی نداشته و صرفا حه
م
شده است.
فهن درست و دقحق فرواخش اهل بیت

نحاػوند دقت در تهام ضواند فروئاخشهئای

آنئئان اسئئت .هرطئئه واکئئاوی حئئدخث آنئئان بیشئئتر وئئورد وداقئئه قئئرار گحئئرد ،فهئئن وئئا اػ زواخئئای
ناشناظتج فرواخش آنان حاالتر ظواهد رفت.
در فرواخشهای اهل بیت

واؼگئانی وضئود دارد کئه بئرای فهئن درسئت آنهئا نحاػونئد

واکئاوی دقحئئق و فهئئن درسئت تئئارخز هسئئتحن .خکئی اػ ایئئن واؼگئئان کئه وئئورد ترئئارگ آرا قئئرار
گرفته است ،فراػی اػ ظطجج اوام حسئحن

در ر ػ عاشئورا  -شئغاع االحئزاگ  -اسئت .فئراػ

وورد ححث در وناحع روایی حه سه گونه آوده است.

 .6گونه شناسی گزارش شذاذ االحزاب
 .1.6شذاذ االحزاب
ظطجج حررت ،حا این عجارتها در کتد زیر آوده است:
 . 1تح العقول ،اثر ابن شعجه حرانی(م قرن> هئ ):
ْ
و
ا
و
و
ا و
ْ ه ّو و ه ّو ْ و ْ و
اگ وو ن وجئغة ال مک وتئاگ (حرانئی؛ >@=;ش؛
 . 2ف هس ْحقا وو هح ْعدا ملط وو ماغ م
حت األوث و شغ ماع األحز م
ص;>< )

 . 3اللهوف علی قتلی الطفوف ،سحدبن طا وس(م>@@ هئ ):
ه ّو و ْ و
ه
و و ْ
وه ْ ا
األ ْح و
قا ول هکئ ْئئن وخئئا وعجحئ وئئد ْاأل ّووئئث و
ئئغ
ئ
ش
و
اع
 . 4فسئئح
اگ وو ن وجئئئغة ال مک وتئئاگ ( ابئئئن طئئئا وس؛
ئئز
م
م
;=>Bش؛ ص) CA
 . 5وثحراالحزان ،ابن نها حلی( ،م ;> Bهئ ):
و
و
و
ْه
ّ
ّ
ْ
ْ
ه ه
ه
األ ّووئئث وو ون وجئ وئغة ْالک و
ا و
و
ئئغ و
ت
حئئت
ین وض وعلئئوا الق ْئئر وآن
م
واغ م
 . 6وو هسئ ْئحقا ملط م
ئئاگ وو شئئغ ماع األ ْحئئزاگ ال م
م
و
ه
حن وو ولج ْج وس وا وق ّود وو ْت ول هه ْن أ ْن هف هس هه ْن  ...مفی ْال و
مع مر و
غاگ هه ْئن ظا ملئدون (ابئن نهئاحلی،
ع
م
م
;=B:ش ،ص >? )
 . 7ححاراالنوار ،عالوه وسلسی (م :);;;:
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ْهو ه و ْو
و و ْ
هْ ا
حا ول هک ْن وفإ ّون وها وأ ْن هت ْن و ْن و
األ ْح و
و
ّ
و
 .8قج
اع
غ
ش
و
األ
حت
اغ
و
ط
اگ وو ن وجئغة ال مک وتئاگ(وسلسئی،
ئز
ث
و
م
م م
م
م
م
=;>:ق ،ح?>؛ ص)B

 . 9عوالن العلوم ،ححرانی اصفهانی (م قرن<; ):
ّ
فإنهئئئئا أنئئئئتن وئئئئن طواغحئئئئت ّ
االوئئئئث ،و شئئئئغاع األحئئئئزاگ ،و نجئئئئغة
 . 11فقجحئئئئا لکئئئئن،
الکتاگ(ححرانی اصفهانی؛ =;>;ق؛ ص<?<)

 .2.6بقحة االحزاب
 ،ابن شهر آشوگ ( م  ?BBق ).
 . 1وناقد آل ابی طالد
و
ه
و
ْ
ْ
ْ
و
ا
ّ
و
و
ه و وو ْ ه و و ا و
و
ْ
ْ و
ّو و و ّو
اگ وو ن وجئغة ال مک وتئاگ
 . 2ث ّن نقرت ههوها وسفها وو ضلج وو فتکا ملط وو ماغ م
حئت األوئث و ح مقحئث األحئز م
(ابن شهرآشوگ؛ ;=ACش؛ ح> ؛ ص.) ;;:

 . 3االحتساح علی اهل اللساح ،طجرسی ( م  ?BBق ).
و ْو
ه
ا
قا ل وط وواغحئ و
األ ْحئ وئزاگ وو ون وجئ وئغة ْالک وتئئاگ وو هو ْطفج ئی ّه
ئئغ مه ْاأل ّوو ئث وو وح مق ّ
الس وئئنن
ث
ئئ
ح
ئت ه م
 . 4وو هسئ ْئح م م م
مم
م
م
م
(طجرسی؛ ;;=Aش؛ ح<؛ ص) =::
 . 5کش الوهه فی وعرفث االجهه ،ارحلی ( م < @Cق).
و
ْ
وو و
ه و وو ْ ه و و ا
وّ و و و
ْ و
ْ ه ّو و و ّو
اگ وو نجئغ [نجئئغة]
 . 6ث ّئن نقرئت ههوها وسئفها وو مضئلث وو طاعئث ملط وو ماغ م
حئت األوئث و ح مقحئث األحئز م
ْ
ال مک وتاگ (ارحلی؛ ;;=Bش؛ ح< ؛ ص) ;C
 .3.6شرار االحزاب
اللهوف علی قتلی الطفوف ،سحد بن طا وس (م>@@ه ).

فسئحقا لکئئن خئئا عجحئئد االوئث ،و شئئرار االحئئزاگ ،و نجئئغة الکتئاگ ،و ّ
وحرفئئی الکلئئن (ابئئن
طا وس؛ ;=AAش؛ ص.) ;<:
اعتجار سنسی اقوال سئه گانئه اػ ححطئج ایئن وقالئه بیئرون اسئت .اوئا ضهئت اشئاره حئه آن
وئیتئئوان گفئئت ،حئئا توضئئه حئئه وق الئئج اسئئتاد طجاطجئئایی حئئا عنئئوان رتجئئه حنئئدی کتئئد حئئدخثی
عجارت «شئغاع االحئزاگ» در کتئد
(طجاطجایی،;=C> ،پاخگاه وطالعات حدخثی) و فراوانی
م
عجئارت فئئوق اػ اتقئان بیشئئتری برظئوردار اسئئت و اػ ایئن ححئئث
روایئی شئئحعه و اهئل سئئنت،
م
ورحوم شحز عجاس قهی ،نقل وشهورتر را پغیرفته است.
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 .7بررسی واژ گانی

فهئئن هئئر کالوئئی در احتئئدا ونئئو حئئه فهئئن لوئئات و ترکحجئئات آن کئئالم اسئئت .احادخئئث

اهئلبیئت

نحئئز اػ ایئن قاعئئده وسئت نی نحسئت .فهئئن کئالم اػ طریئئق لوئات و ترکحجئئات اػ

اولحن روشهای وتداول است.
کشئ

واؼگئان احادخئث اػ آن ضهئت دارای اههحئت اسئت کئه وئدظل فهئن واسئت .حئئه

عجارت دخگر ،اولحن وواضه ج حدخث شناس در فهن احادخث ،الخج ر یین خا لوات است.
 .1.7واژۀ «شذاذ»
در کتد لوت برای واؼت «شغاع» این وعانی را عکر کردهاند:
ّه ه ّه
و ّو
ا
 . 1حئئئه وعنئئئای تنهئئئا و نئئئادر؛ « شئئئغ عنئئئه وخ مشئئئغ و وخشئئئغ شئئئغوعا :انفئئئرد عئئئن السههئئئور و
ّ و ّو
نئئئئدر«سئئئئقط» ،فهئئئئو شئئئئاع ،و أشئئئئغه غحئئئئره (ابئئئئن ونظئئئئور؛>;>;ق ،ح=؛ ص>، >C
زبیدی؛>;>;ق ،ح?؛ ص= ، =Aاػهری ؛ ;<>; ق ؛ ح;; ؛ ص@.);B
 . 2بیگانگان :اگر این واؼه حه «قوم» خا «ناس» اضافه گردد ،حه ایئن وعنئا وئی آخئد « .و قئوم
و
و
ه ّو ه
هش ّغاع ؤعا لن خکونوا فی وناػلهن و ال حئحهن .و هش ّئغ هان النئاس :وئا ّ
تفئرق وئنهن .و شئغاع
م
ه ّو ه
النئئاس :الئئغین خکونئئون ف ئی القئئوم لحسئئوا ف ئی قجئئاجلهن و ال ونئئاػلهن .و شئئغاع النئئاس:
وتفرقئئوهن»( ابئئن ونظئئور؛ >;>;؛ ح=؛ ص> ،>Cابئئن سئئحده ؛ > ;>:ق؛ ح A؛ ص;;@،
الهصصئئئئئئص؛ ح=؛ ص ،;<Aػوصشئئئئئئری ؛  ;CACم ؛ ص><= ،زبیئئئئئئدی ؛ >;>;ق؛
ح?؛ ص= ،=Aحستانی؛ ?;=Aش؛ ح ;؛ ص ;<?).
عالوه وسلسی نحئز ایئن واؼه را حئه وعنئای بیگانگئان بیئان کئرده اسئت( وسلسئی ؛ ;=AC
ش ؛ ح< ؛ ص .)<BA
 . 2.7واژۀ «احزاب»
برای واؼت احزاگ نحز این وعانی آوده است:
و
ّ ه
الح ْز هگ :وضهاعث الناس ،و السهع أ ْحزاگ ...و م ْ
الص ْن وئن
 . 1گروهی اػ وردم :م
الحز هگ :م
م
و
النئئاس .قئئال ابئئن األعرابئئی :ال محئ ْئزگ :و
السهاعئئث (ابئئن ونظئئور؛ >;>;ق؛ ح;؛ص،=:B
ابن فارس ؛ >;>; ق ؛ ح < ،ص?? ،قرشی حنایی؛ ح< ؛ ص@<; ).
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 . 2افئراد خئک قئوم کئئه بئر خئک اندخشئئه و خئک کئار حاشئند :و کئئل قئوم وتشئا وک ول ْت هق هلئ ه
ئوبهن و
و
و ه
أ ْعهالهن فهن أ ْحئزاگ( ابئن ونظئور؛ >;>;ق؛ ح; ،ص  ، =:Bفراهحئدی؛ ;>:Cق؛ ح=،

ص>@; ،اػهئئری؛ ;<>; ق ؛ ح> ؛ ص )<;Aو م ْ ه ْ
ه ّو ه
ئئل وو وعئئه علئئی
الحئئزگ :أصئئحاگ الرض م
ْ
هحعْ :
الس ه
ورأخه و ْأوره ،و و
األح وز ه
اگ (صاحد؛ >;>; ق ؛ ح= ؛ ص?;).
م
و
و
ْ
و ْ و
ْ
ه
 . 3ضنئگ احئزاگ :فئی الحئئدخث معکئر یئوم األحئزاگ ،و هئئو غئگوة الصنئدق ( ابئن ونظئئور؛

>;>;ق؛ ح;؛ ص .) =:B
و ْ ه ّو
 . 4کفئاری ک ئه در ضنئگ احئئزاگ حئا س ئ اه اسئالم ضنگحدنئئد :األحئزاگ :الطواج ئ الت ئی
و
وتستهئئع علئئی هو و
(ابئئن ونظئئور؛ >;>;ق؛ ح;؛ ص ،=:Bضئئوهری؛
حار حئئث األ منجحئئاء،
@ ;=Aق؛ ح;؛ ص  ،;:Cراغد اصفهانی؛ ;<>;ق؛ ص;=<)
ه

حا توضه حه این تعارخ

ترکحجی« شغاع االحزاگ » را اینگونه تصویر کرد:
ویتوان وعنای
م

ال  :گروهی اػ وردم که اػ آنها ضدا هستند و حا آنها تناسجی ندارند.
گ :گروهی اػ کفار که اػ ضنگ احزاگ واواندهاند.
ح :گروهی اػ وردم کهاندک و ب ر انسام کاری حا هن ههدلاند.

حاعث تشکحل اضتهاعشان شده است.
د :گروهی اػ وردم کهاندخشج آنها
م

 .8نقد وحتوایی
 .1.8اختالف وجنایی
اشاره حه این نکته حسحار وهن است که اگر هرکدام اػ وعانی حئاال را حئا وعنئای اصئطالحی
ورحوم کهرهای حسئنسحن ،حئه ایئن نکتئه واقئ

حاعئث ظصوصئی
وئیشئو خن کئه گفتئج اخشئان
م

شئدن دیئن اسئالم شئده و ضهئان شئهولی آن را زیئئر سئوال وئی بئرد .طئرا کئه در تعرخئ

فئئوق،

احزاگ حه گروهی اندک اػ وردم اطالق ویشو د که دارای فکر و اندخشئهای ظئاص هسئتند و
این وجنا حا تارخز ،که گواهی بئر گسئترش اسئالم در صئدر اسئالم و اقجئال عهئووی بئرای قجئول
اسالم است ،ونافات دارد.
اػ سویی دخگر؛ حا توضه حه وعانی طهارگانج اراجه شده ،وئی تئوان گفئت کئه آن طئه ورحئوم
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کهره ای ادعا کرده است ،در هحر خک اػ تعارخ
گفتج اخشان نزدخک حاشد ،تعرخ

حاال ضایی ندارد .تعرخفی که وی توانئد حئه

اول است .آن طه در ههج تعئارخ

و حتئی تعرخئ

وضوح خافت ویشو د این است که علت ضدایی و کنارهگحری در ههج تعئارخ

اول حئه

گفتئه شئده

قصد و انگحزت ظود احزاگ اسئت .حئه عجئارت دخگئر ایئن ظئود احئزاگ بئودهانئد کئه حئا قصئد
قجلئی اػ وئردم کنئئارهگحئری کئردهانئئد و حاعئث د ری اػ آنئئان شئدهانئد؛ اوئئا در تعرخئ

ورحئئوم

کهرهای که حه ص ورت وفعولی وعنا شده است؛ اخنان حه د ری اػ احزاگ حا ظواسته و قصئد
دخگران توصح

شدهاند  .در تعرخ

فوق ظطاگ اوام حه کوفحان این گونه اسئت؛ «اػ حئزگ

راندگان».
حا توضه حه این تعرخ  ،وصاطجان اوام ،کسانی هستند که رانده شدت اػ احزاگ بئودهانئد
حاعث ر خئار یی آنئان حئا اواوشئان شئده اسئت .در صئورتی کئه در ههئحن
و راندگی اػ احزاگ
م
ظطجه اشاره وی فرواخد که دعوت آنئان و ناوئههئا ی فئراوان آنئان کئه نشئان دهنئدت شئناظت
آنان بوده ،حاعث شده اسئت تئا اوئام حئه سئهت کوفئه توحیئر وسئحر دهنئد (نظئری ونفئرد؛ =;؛
ص .)<::در نقل تح

العقول ،رواخت فوق نحئز تحئت عنئوان ناوئج اوئام حسئحن

حئه اهئل

کوفه آوده است (حرانی ،;=B< ،ص.)>;C
ه ّو ه و و
حزاگ» خک اصطالح است ،در ضئواگ حاخئد گفئت؛ اگئر هئن
اگر گفته شود که «شغاع أ أل م
اصطالح حاشد ،حاخئد ردپئایی اػ ایئن اصئطالح در کتئد لوئت پیئدا وئی شئد ،در صئورتی کئه
طنحن ردپایی در کتد لوت خافت نشد.
 .2.8اختالف حدیثی
خکی دخگر اػ راه های فهن لوات وراضعه حه استعهاالت آن لوت ،در ههان ػوئان اسئت.
در ضهئئئالت اوئئئام سئئئساد
حسحن

و حرئئئرت زخنئئئد

اسئئئارت پئئئس اػ شئئئهادت اوئئئام
در
م

این واؼگان در وعنایی غحر اػ آن طئه ورحئوم کهئره ای ادعئا کئرده اسئتعهال شئده

است.

و ون اوحد دارم اػ حررت قادر عالن ،آن کسی که زحان در ّ
حئق ضگئر سئوظتگان شئهدا

حه حدى گشود و حه ظون آن سعداء گوشت حئدنش افئگود ،و نصئد حئرگ و قتئال و ضنئگ و
88
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ضدال سالله ّ
سحد األنجحا نهود و ضهع لشکر اػ اطراف و اکناف بواسطه قتئل زحئده و ظالصئه

اوالد عجد وناف و تشئهحر حئرگ و وصئاف و اهتئزاػ اسئحاف اػ غئالف بئر روى ّ
نجئی حئا عئدل و

انصئاف اػ روى ظلئن و اعتسئاف نهئود او را اصئال روى حئه بهجئود در دار دنحئا و آظئرت و اوحئئد
رگ ّ
رحهت ،و ووفرت اػ حررت ّ
العزت نجاشد و حه خقحن او را نسات اػ عغاگ در ورضع و
وئئدگ نصواهئئد بئئود( .وحهئئئدی ری شئئهری و ههکئئاران؛ >=>; ق؛ ح<؛ ص?;:؛ طجرسئئئی؛
; ;=Aش؛ ح= ؛ ص< ، ;Aابئئئئئن شئئئئئهر آشئئئئئوگ؛  ;=ACق ؛ ح ;؛ ص;;; ،وسلسئئئئئئی ،ح،;B
ص>=;)
این کالم حررت زخند

 ،در شام و اخاوی حعد اػ حادثج عاشورا بیان شده اسئت ،و

وئورد ادعئای ورحئوم کهئرهای
ظود گواه بر این است که «احزاگ» دارای وعنئای اصئطالحی م

نجوده است.

در بیئانی دخگئئر اوئام سئئساد

اػ لفئ «احئئزاگ» بهئره ضسئئته اسئت .در ایئئن بیئان نحئئز

وعنئئای ادعئئایی ورحئئوم کهئئره ای قابئئل برداشئئت نحسئئت .اوئئام سئئساد
ظطاگ حه اهل وسلس و ظصوصا یگخد در توصح

در آن ضلسئئه

ظوخش ویفرواخند:

هئان اى وئردم! وئن فرػنئد علئی ورترئاخن!.....ون فرػنئد ههئان پیشئواى گئرانقئئدرى

هسئئتن کئئه ضئئوانوئئرد بئئود و حسئئحار سئئصاوتهند و حصشئئنده؛ حسئئحار زیجئئا بئئئود ،و داراى

سئحهایی نورافشئئان؛ هوشئئهند بئئود و دنحئئاى نحکئئیهئئا و ظئئوبی هئئا؛ اػ ههئئه پلحئئدیهئئا و

ناپسندیها پا ک و پا کحزه بود و حه ههج ارػش ها آراسته؛ اػ سرػوحن حسئاػ بئود و ظشئنود

حه ظواست ظدا و وورد پسند حئق؛ پیشئگام در واالیئی هئا و شاخسئتگیهئا بئود و پیشئتاػ

در نحکئئی هئئئا؛ پیشئئئواى حلنئئد ههئئئت بئئئود و داراى اراده اى آهنئئحن در راه ظئئئدا؛ سئئئهجل
شئکحجاخان بئئود و نهونئه پاخئئدارى در راه حئق؛ حسئئحار ر ػهدار و ر ػه گحئر بئئود و پئا کحزه اػ هئئر
آلئئودگی؛ شئئد ػنئئده دار بئئود و حسئئحار نهئئاػگزار حارگئئاه ظئئدا .وئئن فرػنئئد آن قهروئئان بگرگئئی

هسئتن کئه اػ هئن پاشئئنده شئحراػه دشئهنان حئئق و عئدالت بئود و پراکنئئدهسئاػ گئروههئئا و
احئئزاگ سئئرکش و حئئق سئئئتحز و ظودکاوئئه (.ابئئن نهئئا؛ ;=B:ش؛ ص>>= ،وسلسئئئی؛

=;>:؛ ح<>؛ ص >=; ،کشی؛ ;>:Cق؛ ح;؛ ص )<BC

حال کهی حه عقدتر بروئی گئردخن و ایئن واؼگئان را در ػوئانی د رتئر اػ عاشئورا وئورد بررسئی
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قرار وی دهحن.
در ناوهای که اوام حسن

حه وعا خئه وئی نو خسئند اػ واؼت «احئزاگ» اسئتفاده وئیکننئد

در حالیکئه کئاربرد ایئن واؼه در وعنئای ادعئایی ورحئوم کهئرهای قابئل حهئل نجئوده و طنئحن
وعنایی برداشت نهیشود .اخشان وی نوخسند:

و
و و و و و و و
ه و
ه
و
ه
جد م و و
ئد
« مون ع م
بئن أبئی سئفحان :فئالحوم فلحعس م
اهلل الحس من م
أوحر الهئ مونحن ؤلئی وعا م خئث م
و ّه
و
ّ
و
و و
ه
ین ووعئروف،
أهل مئه ،ال محفرئل مفئی م
اله وت وع مّس هد مون ت ووث مجك خا هوعا م وخج علی أور لست مون م
الئد م
و و
ه
حهئود ،وو و
ابئن محئزگ مو وئن األحئزاگ ،و ه
أنئت ه
ووال أثر مفی اإلسئالم وو ه
سئول
ابئن أعئدى ق وئر خش مل ور م
م
م
ّو
ه و و
اهلل  ،وو ول مک ّون و
الئدار» (ابئن ابئی الحدخئد؛ >;>:ق
اهلل وظ ّوح وجك ،وو وس وت مر ّد ف وتعل هن مل وهن هعقجی
م
؛ ح @;؛ ص>=  ،احهئئدی وحئئانسی؛ @<>;ق؛ ح= ؛ ص<< ،وسلسئئی ؛ =;>:ق ؛ ح>>

؛ ص.)>:

د حاره ػوان را حه عقدتر برویگردانحن و وعنا ی این واؼه را در ػوانی که نزدخکتر حه وحئی
بوده وورد واکاوی قرار ویدهحن .پئس اػ حئه ظالفئت رسئحدن اوحرالهئوونحن علئی

 ،وعا خئه

عدهای را برای ظونظواهی عثهان حه ودخنه فرستاد .آنها ادعا ویکردند که اوئام علئی
در کشتن ظلحفج سوم سهحن بوده است .اوام حئا تشئرخ حئوادک گغشئته ،ظطئاگ حئه آنهئا،
وعا خه را اینگونه توصح

کردند:

(وردم حه سوخن آودند و گفتند) بیعت وا را بپغیر .ون اػ پغیرش بیعت شئان سئر حئاػ
ػدم[ .دخگر حار] حه ون گفتند :بیعت وئا را بپئغیر کئه ههانئا ایئن ّاوئت ،ضئز حئه [حکووئت]

تئو ظشئئنود نهئی شئئوند و بئئین دارخئن کئئه اگئئر ن ئغیرى ،وئئردم پراکنئئده شئوند .پئئس بیعئئت
شئدن آن دو وئرد (طلحئه و زبیئر) کئه
اخشان را پغیرفتن و تنها دو طحز ورا پروا ویداد :ضدا
م

وصالفئت وعا خئه کئه ظداونئد عئز و
حا ون بیعت کردند [و حعد پیهان شکستند]؛ و [نحئز]
م

ضل نه پیشحنه دین دارى حه او حصشحده و نه پیشحنحانی دارد که حئه راسئتی اسئالم آ رده

حاشند؛ آػاد شئدهاى اسئت فرػنئد آػاد شئده [او و تجئارش] حگبئی اػ آن احئزاگ [گئرد آوئده

بئئراى نئئابودى اسئئالم] هسئئتند 1 .او و پئئدرش ههئئواره حئئا ظئئداى عئئز و ضئئل و پیئئاوجرش و
_____________________

 ) ; ( _1اشاره است حه س اهحان هن پیهان براى ضنگ حا وسلهانان که در سئوره احئزاگ اػ آنئان سئصن رفتئه
است (.م)
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وسئلهانان دشئهنی رزخدنئد تئئا آنگئاه کئه حئئا بئیوحلئی [و اػ سئ مئر ناطئارى] اسئالم آ ردنئئد

(وحهدی ری شهری و ههکاران؛;=BC؛ ح? ؛ ص=.)?C

بر اساس این کالم ،اوام علی

 ،وعا خه را حگبی اػ احزاگ وعرفی وئی کنئد .در کئالم

حررت ،وعا خه گروه و قجحله ای اػ قجایل ضنگ احزاگ وعرفئی شئده اسئت .ایئن کئالم نحئز
هحر گونه تناسجی حا آن طه ورحوم کهرهای گفته است ،ندارد.
در قرآن کرخن نحز واؼ ت احئزاگ حئه وعنئایی کئه ورحئوم کهئرهای ادعئا کئ رده اسئت ،نحاوئده
اسئت« .احئئزاگ» خئاػده ورتجئئه در قئرآن وجئئحن آوئده و ههئئه در وقئام ّ
عم اسئئت و وئراد اػ آنهئئا
دسئئتههئئاى اهئئل کتئئاگ و وشئئرکحن و تکئئئغخد کننئئدگان پیئئاوجران اسئئت (قرشئئی حنئئئایی؛
<;>;ق؛ ح<؛ ص@<;).
دخگئر ایئئن کئه هئئر گئاه واؼه ای حئئه صئئورت اصئطالح شئئهرت خافئت ،حاػگشئئت اػ آن وعنئئا
نحاػوند ػوان حسحار است .اػ این ححث نهی توان ادعا کرد کئه واؼت احئزاگ در کهتئر اػ طنئد
م
دهه اػ وعنای اصطالحی ظود حه وعنایی دخگر برگشته حاشد.
 .3.8اراجه نکردن دلحل
هر نظرخه ای حا دلحئل و برهئانی ههئراه اسئت .اگئر حصئواهحن در وحئحط علهئی نظرخئهای را
وطئئرح کنئئحن ،حئئدون دلحئ مئل وحکهئئه پسئئند ،راه حئئه ضئئایی نجئئرده و نظرخئئه را در ههئئان احتئئدا
وحکوم حه شکسئت کئرده اخئن .نوخسئندت وحتئرم در عئحن حئال کئه اػ وضاهئت علهئی حسئحار
حاالیی برظوردار است ،اوا در این کتئاگ و ترضهئهای کئه بئر تحئ

العقئول نوشئتهانئد ،هئحر

دلحل نظرخج ظود نکرده است.
اشارهای حه م
 .4.8عدم ههاهنگی با دیگر ترجههها
در کتد دخگری که این ظطجه را ترضهه کردهان د ،نحز وعنای ادعایی گفتئه شئده خافئت
نهیشود .در زیر حه نهونههایی اشاره ویشود:
 . 1ناههرنگان احزاگ (ضنتی;=B< ،ش ،ص ;.)=B

 . 2پس واندههای(ضنگ) احزاگ (حسن ػاده;=B< ،ش.)>;C ،
 . 3پس واندههای احزاگ (ضعفری;=B; ،ش ،ص<<<).

شهارۀ  1بهار 1931

90

 . 4ای حاػواندگان احزاگ (شعرانی؛;=BA؛ ص=;<).

در وحئان ایئن کتئئاگهئا ترضهئئه ای کئه حئئا ترضهئج ورحئئوم کهئرهای ووافئئق اسئت ،ترضهئئج
کتاگ رها رد ظرد و راندگان احزاگ است (اتاحکی;=A@ ،ش ،ص;><).
 .5.8گزینۀ برتر
اگئئر بپئئغیرخن کئئه ناوئئج حرئئرت اوئئام حسئئحن

ظطئئاگ حئئه اهئئل کوفئئه بئئوده اسئئت،

«احزاگ» در کالم حررت ،وعنای اصطالحی نداشته و حررت در این کالم ،وعنای لووی
احزاگ را ود نظر داشته است .زیرا وعنئای «شئغاع االحئزاگ» و «حقحئث االحئزاگ» حئه وعنئای
«واواندگان» و «حاقی واندگان» ضنگ احزاگ ظواهد بود .حا بررسی ضنگ احزاگ در ویخابین
که در آن ضنگ اػ کوفه کسی نجوده است .وگر اینکه حگویین حررت تفکر شرکت کنندگان
در ضنگ احزاگ را ود نظر داشته است .حا این بیان ،برترین گگخنه در وحان ترکحدهای سئه
ترکحد «شرار االحزاگ» حه وعنای «شر رترین گروهها»است.
گانج حدخثی،
م

 .9نتحجه گحری

فهن سصنان ت ارخصی ،نحاػوند کا وش در کتد لوت است .عالوه بر آن بررسئی کتئد و

ناوهها ی وربو حه ههان ػوان کهک حسحار زخادی در فهن وا ظواهد داشئت .بیئان قئرآن نحئز
اػ اولحن گامهای فهن در این ػوحنه است.
در پاخئان حاخئئد گفئت واؼت «احئئزاگ» کئه در کتئئاگ « در کئرحال طئئه گغشئت» اثئئر گئرانقئئدر
و رحوم آخت اهلل وحهد حاقر کهره ای آوده است ،وعنایی است که در کتد لوت ،ناوئههئا و
ادبیات ػوان صد ر حدخث هن ظوانی نداشته و حا وعنای احتدایی آن وتفاوت است.
اػ وسهود لوتناوهها ،گفتهها و ناوههئا ی وانئده اػ آن ػوئان وشئصص وئیشئود کئه واؼت
«احئزاگ» غحئر اػ وعنئئای واؼگئانی «گئئروههئا» و اصئئطالحی « ضنئگ احئئزاگ» وعنئای دخگئئری
نداشته است و در کالم اوام نحز حه وعنای واؼگانی ظود؛ خعنی گروه ،استفاده شده است.
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.11
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.17

ابن أبی الحدخد ،عجد الحهحد بن هجج اهلل ;>:> ،ق ،شر نه الجالغ ة الحن أبی الحدخد،
تحقحق؛ ابراهحن ،وحهد ابوالفرل;: ،ضلد ،اول ،قن ،وکتجث آخج اهلل الهرعشی النسفی.
ابن سحده ،علی بن اسهاعحل ،الهخص ;A ،ضلد ،اول ،بیروت ،دارالکتد العلهحه.
ئئئئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئئئئئئئئئئ  ;><; ،ق ،الهحكن و الهححط األعظن ،تحقحق؛ هنداوی ،عجدالحهحد،
;;ضلد ،اول ،بیروت ،دار الکتد العلهحث.
ابن شهر آشوگ واػندرانی ،وحهد بن علی ;=AC ،ق ،وناقب آل أبی طالب علحهن السالم
(البن شهرآشوگ)> ،ضلد ،اول ،قن ،عالوه.
ابن شعجه حرانی ،حسن بن علی;=@= ،ش ،تحف العقول عن آل الرسول صولی اهلل علحوه
و آله ،ضاوعه ودرسحن  -قن ،طاپ :دوم;=@= ،ش.
ابن شعجه ،حسن بن علی;=B< ،ش ،تحف العقول ،ترضهه؛ ضنتی ،احهد ،اول ،تهئران،
و سسه اوحرکجحر.
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئئئ ;=B< ،ش ،تح ووف العق ووول ،ترضهئئه؛ حس ئئن ػاده ،ص ئئادق ،اول ،ق ئئن،
انتشارات آل علی علحه السالم.
ئئئئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ;=A@ ،ش ،تحف العقول ،ترضهه؛ کهرهای ،وحهد حاقر ،تحقحق؛ غفاری،
علی اکجر ،ششن ،تهران ،کتاحشی.
ئئئئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ;=B; ،ش ،تحف العقول ،ترضهه؛ ضعفرى ،بهراد ،اول ،تهران ،دار الکتد
اإلسالوحث.
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئئئ ;=A@،ش ،تحوف العقوول ،ترضهئه؛ اتئاحکی ،پر یئز ،اول ،تهئران ،نشئر و
پژوهش فر ػان ر ػ.
ابن طا وس ،علی بن ووسی ;=AA ،ش ،اللهووف علوی قتلوی الطفووف ،ترضهئه؛ وحهئدی
اشتهاردی ،وحهد ،اول ،تهران ،نشر وطهر.
ابئئن فئئارس ،احه ئئد بئئن ف ئئارس ،;>:> ،وعجوون وق وواییس الل ووه@ ،ضل ئئد ،تحقحئئق؛ ه ئئارون،
عجدالسالم وحهد ،اول ،قن ،کتد االعالم االسالوی.
اػه ئئرى ،وحه ئئد ب ئئن احه ئئد ;><; ،ق ،ته ووذخب الل و و ة;? ،ضل ئئد ،اول ،بی ئئروت ،دار اححئ ئئاء
التراک العربی.
ابن ونظور ،وحهد بن وکرم ;>;> ،ق ،لسان العرب;? ،ضلد ،سوم ،بیروت ،دارصادر.
ابئن نهئئاحلی ،ضعفئئر بئئن وحهئئد;=B:،ش ،وثحور األحووزان ،ترضهئئه؛ علئئی کروئئی ،اول ،قئئن،
حاعق ;ضلد ،حاعق.
ارحلی ،علی بن عحسی ;=B; ،ق ،کشف ال ه ة فی وعرف ة األ ه ۀ (  -القدخهث)< ،ضلد،
اول ،تجریز ،حنی هاشهی.
ححرانی اصفهانی ،عجد اهلل بن نور اهلل ;>;= ،ق ،عوالن العلووم و الهعوارف واألحووال وون
اآلخات و األخجار و األقوال (وستدرک سحدة النساء ؤلی اإلوام السواد);: ،ضلد ،اول ،قن،
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.31
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و سسث اإلوام الههدى ّ
عسل اهلل تعالی فرضه الشرخ .
حستانی ،ف اد افرام ،;=A? ،فرهن احجدی ،دوم ،تهران ،انتشارات اسالوی.
ضعفرخان ،رسول ;=B@ ،ش ،تاولی در نهضت عاشورا ،اول ،قن ،اعتهاد.
ئئئئئئئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئئئئئئئئئ ئئئئئئئئئ ;=B> ،ش ،زندگی  ،اندخشه و آیار وحهد حاقر کهرهای ،پاخگاه پژوهشگاه
علوم انسانی و وطالعات فرهنگی حه نقل اػ کتاحصانه تصصصی تارخز اسالم و ایران.
راغ ئئد اص ئئفهانی ،حس ئئحن ب ئئن وحه ئئد ;><; ،ق ،وف ووردات ألف وواآ الق وورآن ،اول ،بی ئئروت،
دارالقلن.
ػوصشرى ،وحهود بن عهر ;CAC ،م ،اساس الجالغ ة ،اول ،بیروت ،دارصادر.
طجاطجایی ،سحد وحهد کاظن ;=C> ،ش ،رتجه حندی کتب حدخثی ،قن ،پاخگاه وطالعات
حدخثی.
طجرسی ،احهد بن علی;=A; ،ش ،اؤلحتجاج علی أهل اللجاج  ،ترضهه؛ غفارى> ،ضلد،
اول ،تهران ،ورتروى.
قهئئی ،شئئحز عجئئاس;=B; ،ش ،نفووس الهههوووم ،ترضهئئه؛ وحهئئد حئئاقر کهئئرهای ،اول ،قئئن،
وسسد وقدس ضهکران.
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  ;=BA ،ش ،نفس الهههوم ،ترضهه؛ ابوالحسن شئعرانی ،اول ،تهئران،
ساػوان طاپ و انتشارات ػارت فرهنگ و ارشاد اسالوی.
کشی ،وحهد بن عهر ;>:C ،ق ،رجال الكشی  -ؤختحار وعرف ة الرجوال ،تحقحئق؛ طوسئی،
وحهد بن حسن و وصطفوى ،حسن ،اول ،وشهد ،و سسه نشر دانشگاه وشهد.
گروهی اػ نوخسندگان ;=AB ،ش ،ووسوع ة االووام الحسوحن(علحهالسوالم)<> ،ضلئد ،اول،
تهران ،ساػوان پژوهش و برناوه ریزى آووػشی ،دفتر انتشارات کهک آووػشی.
وسلسی ،وحهد حئاقر بئن وحهئد تقئی ;>:= ،ق ،ححوار األنوارالجاوعوة لودرر أخجوار األ هوة
األطهار (  -بیروت);;; ،ضلد ،دوم ،بیروت ،دار ؤححاء التراک العربی.
وحهدى رىشهرى ،وحهد;=BC ،ش ،دانش ناوه اوحر الهوؤونحن «علحوه السوالم» بور پاخوه
قرآن ،حدخث و تاریخ;> ،ضلد،سوم ،قن ،ووسسه علهئی فرهنگئی دار الحئدخث ،سئاػوان
طاپ و نشر .
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ  ;>=> ،ق ،الصححح ون وقتل سحد الشهدا و اصحاحه «علحهن السوالم»،
<ضلد ،سوم ،قن ،ووسسه علهی فرهنگی دار الحدخث ،ساػوان طاپ و نشر.
ووفق بن احهد ظوارػوی ;>;B ،ق ،وقتل الحسحن ،ترضهه؛ صادقی ،وصطفی ،اول ،قئن،
وسسد وقدس ضهکران.
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