
 1 علیه السالم  امام على اصغر زين العابدين
  دونالدسن.م.دوايت
 2عباس احمدوند: مترجم

است كه بـا وجـود قــدمت و » مذھب شیعه«نوشتار حاضر، ترجمه فصلى از كتاب 
مشتمل بودن بر مطالـب نادرسـت، نقطـه آغــاز مطالعــات مســتند امامیـه در غــرب 

تلقى گرديده و ھنوز ھم مرجع بسیارى از محققـان غربــى ) براى انگلیسى زبانان(
مؤلف در اين گفتار، به بحث كیسانیه يا پــیروان .  به مباحث شیعى استمند  عالقه

ــن  ــام زي ــینى ام ــس از آن، جانش ــائل پ ــورا و مس ــايع عاش ــه، وق ــن حنفی ــد ب محم
ھايى، چون قیام توابین، مختـار  شان و قیام علیه السالم پس از پدر گرامى العابدين

گـاه بـه امامـت حضـرت سـجّادعلیه السـالم توجــه  وى آن. و ابن زبیر پرداخته است
 .كرده و سپس برخى از مسائل خصوصى زندگانى امام را ذكر كرده است

ھـاى نادرســت  بســیارى از ديـدگاه -به اندازه توان  -ھاى خود  مترجم در پى نوشت
 .دونالدسن را اصالح كرده است

 .علیه السالم ھاى شیعه، امام زين العابدين امامت، عاشوراء، كیسانیه، قیام: ھاى كلیدى واژه

فت دچـار انشـعاب  حسین]  امام[پس از شھادت  سر قضـیه خال علیه السالم، حزب علوى بر 
علیه السالم، محمد فرزند حنفیه و نه فاطمـه  على]امام [آيا امام بعدى بايد پسر زنده  3شد؛

به حسـنین داشـت دھد كه اين محمد صفات برجسته باشد؟ تاريخ نشان مى و  4 ترى نسبت 
مى يت  ند گروه بسیارى از امامت او حما شـھرت دارنـد و منابـع  5»كیسـانیه«اينـان بـه . كرد

یا و  6.اند سنى و شیعه مفصالً به توصیف آنان پرداخته مام انب آنان عقیده حلول روح خـدا در ت
به نظر ايشان، ايـن  7تدوين كرده بودند، پذيرفتند؛» سبائیه«انتقال آن از يكى به ديگرى را كه 

لى یه وآلـه بــه ع ّدصلى هللا عل قال يافتـه و از علـى  روح با رحلت محم سالم انت علیـه  علیـه ال
حلول كرده اسـت؛ آنـان معتقـد بودنـد كـه  -كه امامان پس از اويند  -السالم نیز به فرزندانش 

لى 9 نزديك است 8 ھزاره عنى ع ھار نفـر؛ ي مه منحصـر بـه چ علیـه السـالم و سـه  و تعـداد ائ
 .باشد فرزندش حسن، حسین و محمد مى

صیفش از كیسـانیه نقـل ] از اشعار[پرفسور نیكلسون چند بیت  ستانى در تو ِر را كه شھر ثَّی كُ
 10.كرده، ترجمه نموده است

 11.چھار فرد كامل از قريش امامند و ذى حق
 .علیه السالم و سه پسر نیكويش كه ھر يك نورى درخشانند على

 .يكى از آنان مؤمن و زاھد بود، ديگرى در كربال از ديده پنھان شد
ّاجش سواران خود را به جنگ، رھبرى خواھد كرد يكى نیز با پرچم  .ھاى مو

 12.نوشد او در كوه رضوى ساكن و نھان است و عسل و آب زالل مى
اما گروه ديگرى از علويان معتقدند كه محمد بن حنفیه، به ھیچ وجه نواده پیامبر نیست؛ آنان 

خود  گويند كه در حقیقت حسین مى شینى  مت(علیه السالم پسرش على را به جان ) در اما
در حالى كه تئورى امامت، مستلزم ضرورت تعیین جانشـین بـراى ھـر  13.منصوب كرده است

تابع نظـام مشـھور  امام است، با وجود اين، مالحظه مى كنیم كه ھرگونه احتمال اين تعیین، 
سیده  باشد؛ از آن جا كه فرزند ارشد حسـین وراثت مى علیـه السـالم در كـربال بـه شـھادت ر

بدين«كه بعدھا به » على اصغر«بود، اين جانشینى به پسر ديگر امام،  ْن العا ي َ مشـھور  14»ز
پس از قتل عام كربال  15 علیه السالم او يكى از پنج بازمانده خاندان حسین. شد، انتقال يافت

 .بودند]  حضرت[، برادرش عمرو دو خواھر ] زينب[اش  بود و چھار نفر ديگر، عمه
شت و  23على اصغر در ھنگام شھادت پدر، كمتر از  16به نظر ابن سعد، بـه ] تنھـا[سال ندا

دينـورى . دلیل بیمارى در نبرد شركت نكرد، بدين سبب، عمر بن سعد متعرض جان وى نشـد
مى 17 از او به عنوان يك پسر بچه كه علــى اصـغر را بـا  يـاد  ما احتمــاالً اشـتباه اسـت  ند، ا ك

ــى از دو پســر خردســال  ــاط داده و او را يك ــار ســال داشــت، ارتب ــا چھ ــه تنھ ــرادرش عمــر ك ب
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پنج بازمانده اھل بیت را به نزد عبیداللَّه بن زياد، حاكـم ]  اين [18.علیه السالم بخوانیم حسین
ستاد كـاروان آنـان ھمـراه بـا مـردى كـه سـر  19.كوفه بردند و او آنان را به دمشق نزد يزيد فر

تاب 20.كرد، از صحرا عبور كـرد حضرت را حمل مى مى در ك تاريخى مالحظـه  كه  ھـاى  كنیـم 
مام را آورده ] اھل بیت[ ، چون به شام رسیدند، در ھمان حین ورود به دربار يزيد بود كه سـر ا

ِ بن ذى الجوشن، اين پیش درآمد جان]پس از [و نزد يزيد نھادند  مر َ كه  21كاه، ش يزيد را چنان 
 :آيد، مورد خطاب قرار داد در ذيل مى

صت تـن از  22!اى امیرالمؤمنین قرعه به نام ما افتاد تا اين سرھا كه متعلق به اھل بیت و ش
علیه السالم است، به نزد تو آوريم؛ ما به قصد آنان خـارج شـديم و از ايشـان  شیعیان حسین

ند يـا بجنگنـد ياد گـردن نھ موقـع  -صـبحگاھان . خواستیم يا به فرمان امیرمان، عبیداللَّه بـن ز
ما وقــتى شمشـیر بـر  -طلوع آفتاب  به سويشان رفته و از ھر سـو آنـان را محاصـره كـرديم، ا

سل  آويز بى گريزند، به دست ايشان غلبه يافت، مانند كبوترانى كه از شاھین مى گناھى متو
نه تن رخ به طـول  شدند؛ كل نبرد، چون دوخ مى  مدت بسـیار ك اى يـا بسـان چرتـى كوتـاه، 

حرمـت و عريـان كـرديم،  ھاى آنـان را بـى بدن. آورديـم]  به اسارت[انجامید و ما آخرين آنھا را 
ید،  ھايشان با خاك صحرا يكى شد و چھره لباس ھا ]  اكنـون[ھايشـان بـر زمیـن غلط بـاد بـر آن

 23.ھايند و ديدار كنندگانشان، الشخوران وزد، زائران آنھا عقاب مى
پنج بازمانده اجازه داد تا به منزلشان در مدينـه ]  يزيد به اين[بعد از قدرى معطلى در دمشق، 

گو ]  به مدينه[باز گردند و آنان ھنگامى كه  كربال را باز رسـیدند، تمـام جزئیـات مخـوف حادثـه 
بنابراين، برخى افراد فرصتى عالى يافتند تا مردم برآشفته را در برابر ظالمان اموى كه . كردند

 .سبب خون اوالد بالفصل پیامبرصلى هللا علیه وآله را ريخته بودند، برانگیزند بى
فردى  بردارى كرد؛ وى در آغاز دھه ششم زنـدگى از فرصت فوق بھره 24عبداللَّه بن زبیر اش، 

او بـا . جاه طلب و خودخواه و شايد فرصت طلب بود، اما با وجود اين، توان حكومــت را داشـت
يه ] ابن ابوبكـر[علیه السالم و عبدالرحمن  حسین]  امام[ ناع از اجابـت درخواسـت معاو در امت

علیـه السـالم در  حسـین]  امـام[عھدى يزيد ھمدلى كرده بود و ترغیب  مبنى بر پذيرش واليت
بیـنى حـوادث بـود، چــه،  اش در دوســتى و بـه تصـور پیـش رفتـن بـه كوفـه، بــه دلیـل رياكــارى

فت دانست كه وقتى امام از سر راه كنار رود آن مى ولـى . گاه او فرصتى اسـتثنايى خواھـد يا
ھــاى امويــان را از بازمانــدگان فاجعــه  بــه ھــر دلیــل، وقــتى مــردم خشــمگین مدينــه، قســاوت

شنیدند، به ھیجان آمدند؛ عبداللَّه كه از طرف مادرى، نوه ابوبكر بود براى مردم مدينـه كـه در 
مسجد اجتماع كرده بودند، سخن گفت و به ويـژه بـر خیانـت كوفیـان تأكیـد ورزيـد، در نتیجـه، 
به لقـب  ند، لیكــن او خـود  مردم مدينه و سپس اھالى مكه، عبداللَّه بن زبیر را خلیفـه خواند

 26.اكتفا كرد 25 حامى حرم شريف
میرى جداگانـه  از اين ھر يـك ا ھم متحـد شـدند،  يد بـا  رو، اين دو شھر كـه در قیـام علیـه يز

برانگیختن تمــام عربسـتان  ّ خويش قرار داد و نیرويش را مصروف  برگزيدند؛ عبداللَّه مكه را مقر
با  ، بى]يزيد[ه 63اما به روايت يعقوبى، در سال . علیه امويان كرد قبــة را  ُ نگ مسـلم بـن ع در

رسـد كـه ايـن  به نظـر مـى. لشكرى از دمشق به مكه و مدينه فرستاد تا قیام را سركوب كند
يك يـورش ناگھــانى بـوده اسـت، زيـرا در حـالى كـه ذكـرى از  لشكركشى بیشـتر بـه صـورت 

یام بـه  يابیم، با اين وجود، مى شكست سپاه ابن زبیر نمى دانیم كه شمارى از رھبران ايـن ق
به مسـجد النـبى نیـز  قتل رسیده و اھل مدينه در معرض بى قرار گرفتنـد و  حرمـتى و غـارت 

 27.اسائه ادب شد
فت و بـه  بقیـة [پس از سه روز ويرانى و خونريزى در مدينـه، مسـلم در دارالحكومـه مقـام گر

ست]  السیف ند، در امــان ا يكـى از . مردم اعالم كرد كه ھر كس بر بندگى يزيد با او بیعـت ك
بر  افرادى كه به نزد او آمد، على بن حسین علیه السالم بود؛ مسلم، حضرت را كنـار خــويش 

على بن حسـین ]  امام. [اى درباره تو به من داده است خلیفه اوامر ويژه: تخت نشانید و گفت
مى: پاسخ داد بـه ھمیـن سـبب، مسـلم او را بـا ! كنـم؟ من ھرگز اقدام مردم مدينه را تأيید ن

 28.احترام به منزلش بازگرداند
میر كه  29پس از اين، بخشى از لشكر مسلم، به فرماندھى حصـین بـن ن به م بـراى حملـه 

حركت كردند؛ در زمان محاصره، مھاجمان به نیروھاى آتشین متوسل شـده و بـر كعبـه آتـش 
 31روز 64ھا، محاصره مكه  طبق برخى روايت 30.انداختند و ويرانى بسیارى در مكّه به بار آمد
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مرگ ناگھـانى يزيـد، كـه بـه معنـاى بازگشـت لشـكر  طول كشیده است، اما با رسیدن خـبر 
سپاه خـويش را بازسـازى كنــد نگ. مھاجم بود، عبداللَّه بن زبیر فرصت يافت تا  ھـاى  او بـه ج

جا كه مردم در حجاز، عراق و جنـوب  متعدد علیه خوارج پرداخت، كعبه را تجديد بنا كرد و از آن
در حدود نـه (عربستان، در خصوص خالفت با وى بیعت كرده بودند توانست به مدتى طوالنى 

 .حكومتى رقیب در مكه تشكیل دھد) سال
ھم با مروان، جانشین يزيد در دمشق، دشمن بودند و ھم با ابن زبـیر كـه  32 ولى مردم كوفه

انـد، بـراى  پنداشتند كه مرتكب اشتباه فاحشى شـده اكنون بر مكه تسلط يافته بود، آنان مى
ھره : پرسیدند ھمین از خود مى وقتى نزد خدا برويم چه عذرى خواھیم داشت و چگونه به چ

سانده ايـم؛ ھیـچ راه  پیامبرصلى هللا علیه وآله بنگريم، حال آن كه نوه رسول خدا را بـه قتـل ر
جود نداشـت جبرانى جز انتقام خون حسین خواھـى،  ايـن دعــوت بـه خـون 33.علیه السالم و

د كـه بـا چنـد تـن ديگـر  آمیز بود، اما به دلیل كمى تعداد خون موفقیت َ ر ُ خواھان، سلیمان بن ص
ھايى خطاب به تمام شیعیان به اطراف و اكناف  رھبرى قیام كنندگان را بر عھده داشتند، نامه

عده يـارى دادنـد 34فرستادند ابین، پنــج . كه بسیارى از آنان از صمیم قلب پاسخ مثبت و و ّ تـو
سلیمان  35نفر از اصحاب پیامبر را براى مشورت در انجام دادن امور برگزيدند، سپس در خانه 

مصیبتى كه در كوفه رخ داده به دلیل برخورد غلط ما : گفتند] ھم آوا با يكديگر[اجتماع كرده و 
لذا بايـد توبـه كـرده و از خداونـد طلـب آمـرزش كنیـم با حسین بوده اسـت،   36.علیه السالم 

آنان نیز سـرھاى خويـش . گاه قیام است اولین وظیفه ما توبه و آن: سلیمان نیز به مردم گفت
ً ھــم رأى شــدند كــه زمیــن را از وجــود قــاتالن خانــدان  ّفقــا را بــه عالمــت رضــا تكــان داده و مت

ند و  مام[پیامبرصلى هللا علیه وآله پاك كرده و به كار آنان و حكام سبكسرشـان خاتمـه دھ ]  ا
ابین به رھبرى سلیمان، ابتدا به مكــانى موسـوم بـه  37.زين العابدين را به خالفت برگزينند ّ تو

علیه السالم را گرفته و دستور خداوند به بنى  در عراق رفتند تا انتقام خون حسین 38»ورده«
پس به درگاه خالقتان توبه كنیـد و مجرمانتـان را «: اسرائیل را محقق سازند؛ آن گاه كه فرمود
ه (قصد آنان خلع دو رقیب،  40» .39 بكشید، اين نزد خالقتان برايتان بھتر است مروان و عبداللـَّ

با  و به خالفت رساندن على بـن حسـین) بن زبیر پس جمعیــت فراوانـى  سالم بـود،  علیـه ال
مروان، عبیداللَّه بن زياد را با اين وعده كه اگر عراق را آرام كنى حاكـم . سلیمان ھمراه شدند

ه بـن زيـاد بـه سـرعت بـه  آن واليت خواھى شد، به مقابله با آنان فرستاد، از اين رو، عبیداللـَّ
 41.مصاف سلیمان رفت و يك سره در نبرد با او كوشید تا وى را كشت

كه سلیمان كشته شد، قیام كوفیان فروكش كرد، اما با اين حـال، شـعار انتقـام  به محض اين
ھى  خون حسین خوارج ھمرا َیـدة كـه قبـالً بـا  ب ُ تار بـن ابـى ع علیه السالم از میان نرفت؛ مخ

نه بـه سـر  مى شت كـه نماينـده زيـن العابـدين اسـت كـه در مدي عالم دا كرد به كوفه آمد و ا
ــرد؛ مــى ــل  42ب ّبان قت ً از مســب ــت و ســريعا ــه بدســت گرف ــزودى رھــبرى مــردم را در كوف او ب

شت و  حسین علیه السالم و اصحابش در كربال انتقام گرفت؛ وى شمر و عمـر بـن سـعد را ك
بر ]  امـام[سرھايشان را نزد  نار رود فـرات  نبردى ك زيـن العابـدين فرسـتاد و بعـد از آن كـه در 

فه كـه  عبیداللَّه غلبه كرد و او كشته شد، سر عبیداللَّه را نیز در ھمان مكـان از داراالمـاره كو
 .عبیداللَّه سر امام را دريافت كرده بود، به نزد او بردند

زين العابدين را مسؤول اين اقدامات مختار ندانسـت، زيـرا در ]  امام[اما، ابن زبیر به ھیچ وجه 
كرد و سرانجام او را در نبردى شكست داد و كشت، در  حالى كه پیوسته مختار را تعقیب مى

سوى مختـار ]  البته. [علیه السالم نشد مدينه متعرض زين العابدين امام ھـم پیشـنھاداتى از 
 43.اش پاسخ نداد و آشكارا، مختار را در مسجد النبى تقبیح كرد دريافت كرد، ولى به نامه

نگ  ابن زبیر توانست تا دو يا سه سال بعد، تسلط خويش را بر مكه حفظ كند، اما به دلیـل ج
فت تـا  َق گوناگون شیعه به تدريج نیرويش تحلیل رفـت و متقـابالً جبھــه امويـان قــدرت گر با فِر

ّاج 73جا كه در سال  آن ه ]  بن يوسف ثقفى[ه وقتى حج مشھور، مكه را محاصره كـرد، عبداللـَّ
 .را شكست داد و كشت

ھاى گوناگونى درباره خالفت، اقبـال بسـیار يافتنــد؛  در طى اين دوره آشفته سیاسى انديشه
شیخین بـود يكى از بحث مردم از تمــام شـیعیان خواسـتار حكومـت . ھاى مطرح، نگـرش بـه 

چنیـن بحـث  دانند يا خیر؟ ھم خواستند كه اعالم كنند، آيا دو خلیفه نخست را غاصب مى مى
مام[و ) علیه السـالم حسین]  امام[برادر ناتنى (حق جانشینى میان محمد بن حنفیه  زيـن ]  ا
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قى شـد كـه  العابدين پسر حسین َ ّى بـود و موجـب پیــدايش فِر ضوعى جـد علیـه السـالم، مو
َق جداگانه ھاى حزب شیعى براى بدست آوردن قدرت  تالش. اند اى دانسته برخى از آنھا را فِر

كه مـردم آراء  سیاسى در جھان اسالم، پیوسته شكست مى شد  خورد و نتیجه نھايى ايـن 
يان ]تنھـا[خود را درباره امامت تغییر داده و بـدان جـا رسـیدند كـه امامـان،  ستین راھنما ، نخ

 44.معنوى و شفیعان ايشان ھستند
مراه  به مكـه ]  امـام[اندكى پس از مرگ ابن زبیر بود كه محمد بن حنفیه به ھ زيـن العابـدين 

شینى  ً كـدام يـك از آنـان در جان تا ببیننــد كـه واقعـا ند]  امـام حسـین[رفتنـد  محمـد  45.برحق
مام[علیه السالم است، اما  طالب تر است، زيرا فرزند على بن ابى گفت كه او شايسته مى ]  ا

سخ داد ین ادعـايى مكـن، از ايـن رو، آن دو : زين العابـدين بـه عمـويش پا از خـدا بـترس و چن
و دعا كـرد، ] نماز خواند[اى  موافقت كردند كه حجراألسود را بخوانند؛ محمد براى طلب نشانه

حجراألسـود بـه ]  در آن وقـت[زين العابـدين دعـا كـرد ]  امام[ولى ھیچ پاسخى نیامد، سپس 
سخ  بى فصــیح پا بان عر برون افتـد؛ آن گـاه بـه ز حدى تكان خورد كه نزديك بود از ديوار كعبه 

علیه السالم است، پـس محمـد بـر ايـن  گفت كه زين العابدين امام برحق پس از امام حسین
زين العابدين بـه مدينـه بازگشـت و در آن ]امام [پس از اين حضور در كعبه،  46.رأى گردن نھاد

آمدند به يك زندگى  امور دينى نزد او مى]براى فھم [جا ھمراه با چند تن از ياران نزديكش كه 
 47.آرام و منزوى پرداخت

ين  زين العابدين آورده]  امام[نويسانى كه مطلبى در باب زندگى خصوصى  اغلب سیره اند به ا
بذول داشـته 48اى ايرانى بـود حقیقت كه مادر حضرت، شاھزاده ند؛ توجـه خاصــى م ابـن  49ا

نان و كودكـانى كـه در  سلمین ھمـراه بـا ز خلّكان حكايتى نقل كرده است كه يك بار ارتش م
آورده بودند، به مدينه آمد، در میان اسـرا سـه ]  به اسارت[ايام خالفت عمر بن خطاب از ايران 

تن از دختران يزدگرد پادشاه ايران بودند؛ اكثر اسراى ديگر را به كنیزى فروختند و عمـر فرمـان 
كـه در [علیه السالم  طالب داد كه اين سه زن جوان را نیز به فروش برسانند؛ اما على بن ابى

. حاضر بود، اعتراض كرد كه نبايد با دختران شاھان، مانند دختران مردم عادى رفتـار كـرد] آنجا
تــوان بــا آنــان كــرد، چیســت؟  در ايــن صــورت، بھــترين كــارى كــه مــى: عمــر در پاســخ پرســید

بايد با رايزنى ارزش آنان را معین كنیم و آن گاه ھر كـس كـه تمايـل : علیه السالم فرمود على
سالم  دارد قیمت را بپردازد و آنان را بردارد؛ بنابراين، وقتى ارزش آنان تعیین شد، على علیه ال

خود آنان را برداشت و يكى از ايشان را به عبداللَّه پسر عمر، يكى را به پسر خويش حسـین 
و ديگرى را به محمد پسر ابى بكر بخشید، اين زنان ايرانى براى شوھران مسـلمان خـويش، 

َّه را سـالم، پسـر حسـین سر عبدالل ند؛ پ یا آورد زيـن (علیـه السـالم را علـى  پسرانى بـه دن
ند 50)العابدين بى بكـر را قاسـم نامید گاھى زيـن . و پسر محمد بن ا یل بـود كـه  بـه ايـن دل

له : فرمود خواند و مى مى 51»پسر والدين شايسته«العابدين خود را  پیامبرصـلى هللا علیـه وآ
قرار داده  فرموده است كه خداوند قريش را بھترين اعراب و ايرانیـان را بھـترين مردمـان عجـم 

سبت بـه  شما مھربان: روايتى نیز وجود دارد كه زمانى فردى به امام گفت. است ترين افراد ن
يد  مادرتان ھستید، اما نديده ين العابـدين فرمــود]  امـام[ايم كه با وى در يك ظرف غذا بخور : ز

 52.نگرد و بدين سبب او را برنجانم ترسم دستم را بر چیزى بگذارم كه او بدان مى مى
ً ]  امام[پس از مرگ ابن زبیر،  به زندگى آرام خود در مدينه  53سال ديگر 25زين العابدين تقريبا

ّق سیاسى مى 54.ادامه داد پس  در طول مدتى كه ديگران به نزاع بر سر تفو پرداختند، امـام 
ً به اندوه بى اين ويژگى اخیر بـود . پايان و دعاى بسیار شھرت داشت از شھادت پدرش عموما

براى او ثبـت شــده اسـت، كه لقب زين العابدين را كـه گفتـه مام داد 55انـد در بھشـت  . بـه ا
براى  در تاريخ جھان دانسـته) بكّائون(حضرت را يكى از پنج يا شش تن بسیار گريان  انـد؛ آدم 

قومش و يعقـوب و يوسـف ] به درگاه خداوند[توبه  سى صد سال گريست، نوح براى شـرارت 
مى در فراق يك گريسـت،  ديگر چھل سال گريستند، يحیى تعمید دھنده از بیم جھنـم بسـیار 

سانى ) س(فاطمه بر رحلت پدر بیش از اندازه گريه كرد و زين العابدين نیز بر امام حسین و ك
نقل است كه اندوه او بـه حـدى فـراوان . كه با او در كربال به شھادت رسیدند، بسیار گريست

اى گذشت و آب، صورتش را خیس كـرد، آن  كرد، غريبه بود كه چون يك بار بر بام خانه دعا مى
ّص دريافت كه گاھى  ريخت كه باران نمى آب، موقعى از راه آب بیرون مى باريد، پس در اثر تفح
 56.شود كند كه اشكش از راه آب سرازير مى امام به قدرى شديد گريه مى
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باره كـل قـرآن را ختــم  اند كه امام ھر شب در نمـاز ھفتــاد تكبـیر مـى روايت كرده گفـت و يـك 
نار خیابـان  انگیز بود كه سقاھايى كه مشك كرد و صدايش به قدرى دل مى ھـاى سـنگین را ك

به علت . دادند و گوش فرا مى]  ايستاده[رساندند، مجذوب  حمل كرده و با فرياد به فروش مى
كه ]در نماز[ھاى طوالنى حضرت  سجده ّى پینـه بسـته بـود  ، زانوان و پیشانى ايشان به حـد

مى گويند آن پینه مى شبیه پـاى شـتر  كى از قابـل مالحظـه 57.نمـود ھـا  ھـاى  ترين تجربـه ي
زمانى بود كه شیطان به شكل اژدھايى درآمد و كوشید با گزيـدن پـاى حضـرت ]  معنوى امام[

يان  حواس وى را پرت كند، امام درد شديدى احساس كرد، اما توجھى نكرد تا نمازش را به پا
ً بايـد 58.آزرده اسـت، وى رااز خـود رانـد  رساند و چون دريافت كه شیطان او را مـى  59حقیقتـا

بردبارى حضرت نیز فراوان بوده باشد، زيرا يك بار وقتى غالمى تمام ظرف لبريز از آشى را بـه 
.سر و گردن امام ريخت، ايشان از سرزنش غالم خوددارى و برعكس او را با مھربانى آزاد كرد

60 
ھاى گندم يا  ھا بیرون رفته و كیسه اند كه امام خود شب حضرت آورده» بخشش«در ستايش 

یب از صـد  اند، حمل مى دانست ساكنانش گرسنه ھايى كه مى آرد را به خانه نمود و بدين ترت
سى برايشـان غـذا  داد و آنان نمـى صد خانوار را ھر شب غذا مى تا سى ستند كـه چـه ك دان

گفت تا يك صد گوسفند را ذبح كرده و گوشت آنھـا را میـان مـردم توزيـع  آورد؛ و روزھا مى مى
مى صیرى كھنـه  كه ح بر ت ته، يـا  كنند، اما خود، اكثر اوقــات را  ند و تمـام روز را روزه گرف گذرا

كرد كه فقط با بويیدن غذا سـیر  اى، حضرت ادعا مى خورد؛ به قول نويسنده اندكى نان جو مى
 61.شود مى

گرده نـان  مردى مستمند و بده خوردن كـرد، حضـرت  كار نزد امام آمد و تقاضـاى چـیزى بـراى 
كه  فت  مرد، نـان را آن قـدر خشـك يا بدو داد؛  ]  حـتى[بسیار خشكى را كه در دسترس بود 

اى معاوضه كـرد،  در مغازه ماھى فروشى آن را با ماھى مانده]  پس[شد آن را خرد كرد،  نمى
اما وقتى شكم ماھى را گشود، مرواريدى نفیس و بسیار گرانبھا يافت كه با فروش آن ھمـه 

 .مشكالتش را برطرف نموده، به آسودگى زندگى كرد
كرده در سیماى ظاھرى، امام زين العابدين را بسیار شبیه على صیف  انـد؛ او  علیه السالم تو

ً ھم قد  علیه السالم بود و مويى سرخ فام، صـورتى گـرد، گردنـى سـفید و  على]  امام[حدودا
كه  سینه و شكمى ستبر كه آن را نشانه دالورى دانسته مامى بـود  ین ا اند، داشت؛ وى اول

سالم ]  بـه نـام[اختیار كرد و از او صاحب پسـرى ]دايمى [تنھا يك ھمسر  یه ال محمـد باقرعل
گر نیـز  شد كه جانشین حضرت در امامت گرديـد، ولـى از كنـیزان بسـیارش چھــارده فرزنـد دي

 .داشت
گويند حسادت ھشام بن عبدالملك را برانگیخته اسـت، ھنگــامى رخ داد كـه  اى كه مى واقعه

يد بـه . علیه السالم ھر دو به حج رفته بودند ھشام و امام آنان مشغول طواف كعبه بـوده و با
ھشام دريافت كه . رفتند برند تا حجراالسود را استالم كنند، مى محلى كه حاجیان ھجوم مى

ست، مايز نی امـا وقـتى ديـد كـه  62با وجود واليت عھدى، در لباس احرام از بقیه جمعیـت مت
گشود، شگفت زده ) علیه السالم امام زين العابدين(جمعیت داوطلبانه راه را براى فرد ديگرى 

اين واقعـه را توصـیف و  63فرزدق شاعر كه حضور داشت با سرودن شعرى،.  و خشمگین شد
نابراين، : گوينـد ھشام را به شدت ناراحت كرد و باعث وخامت اوضاع شد؛ راويان شیعه مى ب

 65. 64ھشام براى مسموم كردن امام، توطئه كرد
لت كـرد،95يا  94امام در سال  شام رح نى ھ در [امـا  66ه در دوران خالفت ولید و ھنگام جوا

شته  سال داشت و به حق مى 57]  زمان رحلت كه بـه مــرگ طبیعـى درگذ تـوان احتمـال داد 
یع، كنـار عمـويش . باشد مام[او را در قبرستان بق سپردند؛  حسـن]  ا سالم بـه خـاك  علیـه ال

علیـه السـالم،  سال در زمــان علــى 2: اند برشمرده]  به ترتیب ذيل[سالھاى زندگى حضرت را 
مان حسـن،  10 مت  35علیـه السـالم و  سـال در زمـان حسـین 10سال در ز خـود (سـال اما

 ).حضرت

 ھا نوشت پى

 :مقاله حاضر فصلى از كتابى با مشخصات زير است. 1
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The shiite religion, by Dewiet. m. Donaldson, Luzac and co, London, 1933. 

عبـاس احمدونـد، : ك بـه.و جريان شیعه پژوھى غربیـان ر -بويژه كتاب مذھب شیعه  -ھمچنین براى نقد دقیق كلیه آثار دونالدسن 
. 63ھـا، دانشـكده الھیـات و معـارف اسـالمى دانشـگاه تھـران، دفـتر  ، مجله مقاالت و بررسى»گذرى بر مطالعات شیعى در غرب«

 .ش1377
 .دانشجوى دكترى تاريخ فرھنگ و تمدن اسالمى دانشگاه تھران. 2
رسیم كه مذاھب ھنگامى كـه بــه مرحلـه  مى در حالى كه سخن دكتر جعفرى در اين كه با مطالعه در تاريخ مذاھب به اين نتیجه. 3

سیر : نمايـد شـوند، درسـت مـى رسند در جزئیات معینى دچار تفرقه مـى دوم تكوين خويش مى محمدحسـین جعفـرى، تشـیع در م
نگ اســالمى، (تاريخ، ترجمه دكتر سید محمد تقى آيت اللھى  ، امـا در عیـن حــال، 276و  275ص ) ش1374تھـران، دفـتر نشـر فرھ

مى سأله : نويسـد شھرستانى براى تعدد فِرَق اسالمى قانونى معیـن كــرده و  شد و از «بـه مجـرد آنكـه كسـى در يــك م متفـرد با
مذھبى نتـوان انگاشـت جود ضـوابطى نـیز نـاگزير اســت»استتباع جمھور ممتنع گردد، او را صــاحب  پاره... ، بنـابراين و اى از  البتـه 

تھران، نشر اشـراقى، (ابومنصور عبدالقاھر بغدادى، الفرق بین الفرق، به اھتمام دكتر محمد جواد مشكور، چاپ سوم (مسلمانان 
ملـت و  71جھـودان بــه : كنـد كــه فرمـود حديثى را از پیامبرصـلى هللا علیــه وآلـه نقـل مـى) 14ھمان به بعد تا : ك.؛ و ر3ص ) 1358

ً انشعاب امت بسیار پذيرفتنى اســت،  گروه تقسیم مى 73گروه و پیروان من به  72ترسايان به  : ك بـه.ر(گردند و از اين منظر، اتفاقا
 ).مترجم (24ص ) 1333تھران، امیركبیر، (عبدالحسین زرين كوب، كارنامه اسالم، 

سراى يمامـه و يـا بـه  ھمان طور كه قبالً نیز به مناسبتى آورديم وى فرزند خوله بنت جعفر بن قیس بود و گفته. 4 له از ا اند كـه خو
اى سِندى بوده است و اين محمد فرزند او، كثیر العلم، با ورع و بسیار قوى بود كه در اين باره اخبار عجیبـى  قولى ديگر، سیاه چرده

و  -علیه السالم بود و چون از او سؤال كردند كه چرا پدرت ترا  دار سپاه پدرش امیر مؤمنان اند؛ وى در روز صفّین پرچم از او نقل كرده
ست او، ايشــان چشـمان : كشاند؟ گفت به مھالك مى -علیه السالم را  كمتر امام حسن و امام حسین آنان چشمان حضرتند و من د
قه الـدكتور احســان عبــاس، (كند  خويش را با دستش حفظ مى شورات (ابن خلكان، وفیات االعیان و انبــاء ابنــاءِ الزمـان، حق قـم، من

بنابراين بايد توجه داشت كــه محمــد بــن حنفیـه البتـه از فحــول مسـلمین . ، ذيل واژه محمد بن حنفیه4ج ) ش1364شريف الرضى، 
 ).مترجم(علیه السالم برترى ندارد  است و لیكن به اعتراف خودش بر حسنین

سین: كیسانیه. 5 خود از علـى بـن ح علیـه السـالم و  پیروان مختار بن ابى عبیدة ثقفى ھستند؛ او نیز در ابتدا بـراى پیشـرفت كــار 
پندارنــد كـه او قبـل از شـھادت  اينان قائل به امامت محمد بن حنفیه ھستند و مى. دعوت كرد]  براى امامت[سپس محمد بن حنفیه 

ند  علیه السالم، مختار را والى عراقین نمود؛ كیسانیه شش سال پس از شھادت امام حسین برادرش حسین علیه السالم قیام كرد
علیه السـالم  و عقیده داشتند كه محمد بن حنفیه، اسرار دين و علم تأويل و علوم باطنى را از دو برادرش امام حسن و امام حسین

نان را مختاريـه . فرا گرفته است برخى از كیسانیه اركان شريعت، مانند نماز و روزه را تأويل كرده و قائل به تناسخ و حلول بودند؛ اي
لّص ھم از ايشانند نیز مى ُ مختار را به نام كیسان كه شھربان او : نويسد نوبختى در وجه تسمیه اين فرقه مى. خواندند و كیسانیه خ

ھاى اسـالمى آســتان  محمدجواد مشكور، فرھنگ فرق اسالمى، مشھد، بنیاد پژوھش. (بود و ابوعمرة كنیه داشت، كیسان خوانند
تھران، كتاب فروشــى اشــراقى، (ھاى اسالم تا قرن چھارم، چاپ چھارم،  ، بحث كیسانیه؛ و ھمو، تاريخ شیعه و فرقه)قدس رضوى

مد بـن حنفیـه، بويـژه جانشـینى ابوھاشـم؛ ابوالفتـوح محمـد بـن عبدالكريـم 59  - 55ص ) ش1362 ، پیشـین، بخـش مربـوط بـه مح
 ).مترجم (16و  15، ص 1، ج )تحرير خالقداد ھاشمى(شھرستانى، ملل و نحل، 

؛ سیدمرتضى علـم الھـدى، تبصـرة Quatrmete, Arabic Text 11, p 753النص العربى و الترجمة الفرنسیة؛ (ابن خلدون، مقدمه . 6
 .19م، ص 1890العوام طبع حجر مع كتاب قصص العلماء، 

 .Cuneton، 132شھرستانى، ملل و نحل، طبع . 7

8. Millennium. 

ً اديــان ھنـد وجـود داشــته و در اثـر ... گـرى و ھايى است كه در برخى اديان پیشـین نظـیر زردشــتى نظام كلته ھمان ھزاره. 9 طبعـا
كراچكوفسـكى، : ك بــه.ر(تـوان يافـت  آشنايى مسلمین با اين افكار به عالم اسالم راه يافته است؛ احاديثى نیز در تأيید اين آرا مى

 ).مترجم(به بعد  25؛ و تشز، فرانتس و احمد، مقبول، تاريخچه جغرافیا در تمدن اسالمى، 112و  1تاريخ االدب الجغرافى، ص 

10. Nicholson, A Literary History of Arabs, p 216. 

ادب و ادبیاتى را متصور شد و شیعه را نیز ذيل ھمین حكـم درآورد، ولـى  -اسالمى و غیر آن  -اى  توان براى ھر نحله گرچه مى. 11
َالن فراوانى داشته است، بنابراين انتساب تمــامى شــعراى علـوى بـه شـیعه و اينـان را محـض  -از آغاز تاكنون  -معناى شیعه  ی َ س

ھـاى ارزشـمندى وجـود دارد، از  در بـاب ايــن موضـوع، كتـاب(شیعه ناب دانستن و با آراى امروزى يكى كردن، كارى اسـت ناصـواب 
نجف، (، تحقیق محمدھادى امینى، حیدريه )تلخیص سید محسن امین عاملى(ابوعبیداللَّه مرزبانى، اخبار الشعراء الشیعه، : جمله
؛ جواد، شــبر، ادب اللطـف او )م1956نا،  قاھره، بى(؛ عبدالحسیب، طه حمیده، ادب الشیعه الى نھاية القرن الثانى الھجرى، )1388

تھـران، دفـتر نشــر فرھنــگ (وند، ادبیات انقالب در شیعه،  ؛ دكتر صادق آيینه)ق1388بیروت، مؤسسة االعلمى، (الشعراء الحسین، 
 ).مترجم... (و) اسالمى

 :اصل ابیات عبارت است از. 12
  اال ان االئمة من قريش
 والة الحق اربعة سواء

  على و ثالثة من بینه
 ھم االسباط لیس بھم الخفاء

 فسبط سبط ايمان و بر
 وسبط عیبته كربالء

  وسبط ال تراه العین حتى
 يقود الخیل يتبعھا اللواء

 يغیب فال يرى فیھم زمانا
 برضوى عنده عسل و ماء

 ) مترجم(
، )1365طھـران، دارالكتـب االسـالمیه، (ابوجعفر محمد بن يعقوب كلینى، اصول الكافى، صححه وعلق علیه على اكبر غفـارى، . 13

 .به بعد 220به بعد و ص  11ص 

14. The ornament of the Pious. 

بدرفتارى و آزار و اذيت امويان . تعداد بازماندگان ھر چه باشد احتماالً به اين مقدار اندك نیست، ولى مھم اقدامات ايشان است. 15
عى  كه نو كه بريـدن ســرھا را  با اسرا نیز از عوامل مفتضح شدن آنھا شد، به خصوص كه به قولى امويان نخستین كسانى بودند 

 225شمس الدين، انصـار الحسـین، ص (شود، شايع كردند و اين ناشى از سیاست خاص آنان بود نه حكم شرعى  مثله تلقى مى
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كالم : ك به.ر: به بعد؛ درباره سیاست امويان ھر  ) ش1363تھـران، امیركبـیر، (جرجى زيدان، تاريخ تمدن اسالمى، ترجمه على جوا
 ).مترجم (63و  62و  1ص 
 .25، ص 1و ج  156، ص 5ابن سعد، طبقات، ج . 16
 .27ابوحنیفه احمد بن داود دينورى، االخبار الطوال، ص . 17

18. Muir sirwilliam, Annals of the Early caliphate, london,1920, p 441. 

ين بــاب ر) س(ھاى امام سجادعلیه السالم و زينب مؤلف از ذكر خطبه. 19 به.در كوفه و دمشق غفلت ورزيده است؛ در ا سـید : ك 
بـه  613، ص 1ج ) م1983/ه ق1403بـیروت، دارالتعـارف للمطبوعـات، (محسن امین، اعیان الشیعه، حققه و اخرجه حسن االمیـن 

 ).مترجم(بعد 
اشاره كرديم كه امويان با گرداندن اسرا در بالد اسالم ھم عمق فاجعـه را بــه ھمگـان نشـان دادنــد و ھــم اينكـه خـود را رسـوا . 20

از ھمـان ابتـدا شـروع بـه مبـارزه ) س(البته آنھا چنین كردند كه ديگران مرعوب شوند، اما حضرت سجادعلیه السالم و زينب. كردند
سالم بـى علیه امويــان و تبلیـغ پیـام كـربال نمودنـد؛ از وقـتى كـه اســب امــام حسـین مان زمـانى كـه  علیـه ال سـوار بازگشـت، از ھ

خواستند زين العابدين را ھم بكشند، از ھمان زمان ورود به كوفه و دمشق و از ھمان خطبه خواندن و رسوا كردن بنى امیـه تـا  مى
؛ ابومحمد احمد ابن اعثم كوفى، قیام امام حسین، ترجمـه احمــد مسـتوفى 228 - 189آيتى، بررسى تاريخ عاشورا، ص (ايام ديگر 

؛ و براى ماجراى شھادت به نحو اتم و اكمل، اما بـا برخـى تغیـیرات و 94 - 90ص ) تا تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، بى(ھروى 
لى : ك به.ويژگیھاى خاص، ر عات، (احمد بن عیسى بالذرى، انساب االشراف، الطبعـة االو /ه ق1397بـیروت، دار التعـارف للمطبو

جالل الدين سیوطى، تاريخ الخلفـاء، تحقیـق محمــد محـى الـدين عبدالحمیـد، : ك به.؛ و در باب خود فاجعه ر229 - 207ص ) م1977
 ).مترجم (248 - 247ص )1959مكتبة السعادة، : القاھرة(الطبعة الثانیة، 

ر؛ نام او شرحبیل بوده است239در كتاب دينورى، ص . 21 ْ م  ).مترجم(زركلى، ذيل واژه شمر بن ذى الجوشن . ، شِ
) تـا نا، بى بى جا، بى(اى  شیخ عبداللَّه عالئلى، تاريخ الحسین، ترجمه شیخ محمدباقر كمره(جالب است بدانیم كه برخى افراد . 22

بودن مـادر يزيـد يـا تأثیــر  حتى يزيد را، مسیحى بزرگ شده و بركنار از اسالمیت دانسته 252 - 251ص  نیز كلــبى  اند و دلیل خود را 
كار خـود  گفته) 94ابن اعثم كوفى، پیشین، ص (برخى ھم مانند . اند محیط و يا نسطورى بودن آموزگار وى دانسته كه يزيــد از  انـد 

سفر بازمانـدگان را فـراھم كـرده، . لعنت بر پسر مرجانه باد كه بر چنین امرى شنیع، اقدام نمود: پشیمان شد و گفت سباب  آنگاه ا
تن به ھمراه آنان فرستاد و پشیمانى يزيد چیزى جــز سیاسـى  30سرھاى شھدا را به ايشان سپرد و نعمان بن بشیر انصارى را با 

 ).مترجم) (75و  74، 2قس؛ مسكويه، تجارب، : ك به.ر. (كارى نبوده است
؛ و براى سخنان امــام ســجادعلیه السـالم و حضـرت 261؛ ھمان كتاب با تصحیح عبدالمنعم عامر، ص 271دينورى، پیشین، ص . 23

سالمى، ) (س(قس، سیدجعفر شھیدى، زندگانى فاطمه زھرا: ك به.در باب جنايات امويان، ر) س(زينب تھران، دفتر نشر فرھنـگ ا
 ).مترجم(مترجم در ھمین گفتار  17؛ و پى نوشت 259 - 257، ص )1376

سالم تـا  محمدجواد مشكور، تاريخ شیعه و فرقه: ك به.ر(رسد كه ظھور زبیريان انحرافى در تاريخ اسالم باشد  بنظر مى. 24 ھـاى ا
تـوان  ھاى آغازين اين نھضت را مـى دانند، اما رگه قمرى و به مكه مى 63قرن چھارم، وگرچه مورخان، آغاز نھضت زبیرى را در سال 

نه آن  در وقعة الدار و نبرد جمل جست و جو كرد، زيرا بنا بر تعبیرى از حضرت على علیـه السـالم، ايـن عبداللَّـه بـن زبـیر بـود كـه میا
علیه السالم و تقويت جناح زبیرى اقدامات فراوانى كـرد و سـرانجام بــه  كرد؛ او در تضعیف حضرت على حضرت و زبیر را گل آلود مى

القاھرة، مكتبـة النھضـة (حسن ابراھیم حسن، تاريخ اسالم السیاسى والدينى والثقافى واالجتماعى : دالئلى، مدتى حكومت كرد
یة )م1964المصرية،  القـاھرة، مكتبـة (؛ محمدمھدى شمس الدين، انصار الحسین، دراسة عن شھداء ثـورة الحسـین، الطبعــة الثان
 .63، 62، 1؛ جرجى زيدان، پیشین، ص )مترجم(به بعد  225ص ) م1959السعادة، 

ّه واقـم و مسـعودى، مـروج )م1957/ه ق1376بیروت، دار صادر للطباعــة والنشـر، (ياقوت حموى، معجم البلدان . 25 ، ذيـل واژه حـر
 ).مترجم(؛ پناھنده بیت 75، 2ص ) م1988/ق1408بیروت، المكتبة المصريه، (الذھب ومعادن الجوھر 

ھر چنــد  تا جايى كه ما مى. 26 ه بــن زبــیر،  یام كردنـد نـه عبداللـَّ دانیم، مردم مدينه به رھبرى عبداللَّه بن حنظله غسیل المالئكـه ق
 ).مترجم (77و  76، 2مسكويه، تجارب، ص : قس. بعدھا او بر سراسر حجاز و برخى نواحى ديگر مسلط شد

ّى را به مدينه فرستاد كـه او نـیز در قتـل و غــارت  زشت. 27 ر ُ كارى يزيد، تنھا به حادثه كربال محدود نشد، بلكه وى مسلم بن عقبة م
میر بــه جـاى او فرمانــده سـپاه  قدر اسراف و زياده آن ُ صین بن ن ُ روى كرد كه لقب مسرف يافت؛ وى در میانه راه مكه درگذشت كه ح

كارى از پیــش  نیز در برقـرارى صـلح  شد و مكه را در حصار گرفت، ھرچند پس از مرگ يزيد، سپاه مجبور به بازگشت شد و حصــین 
ً امويان محبت و مداراى پیامبرصلى هللا علیه وآله با ايشان را در روز فتح مكه به خوبى پاسـخ ). 292و  291ھمان، ص (نبرد  حقیقتا

پس از وقوع حادثه كربال، اندوه عمیقى حرمین را فـرا گرفـت كـه بـه قیـام . ندادند و باعث فجايعى شدند كه نقطه اوجش كربالست
یر (مردم مدينه ابن زبیر را به شھر خويش دعوت كردند . مدينه انجامید لى العربیـه عــادل زعت ل، أ سیديو، تاريخ العرب العــام نقلـه ا

؛ و ابــن قتیبـه، 130 - 128؛ بروكلمان، تاريخ الشعوب االسالمیه، ص 168، ص )م1948/ه ق1367القاھره، دار احیاء الكتب العربیه، (
تاب العربــى، (؛ و عزالدين ابن اثیر، الكامـل فـى التـاريخ، الطبعـة السادسـة، 220 - 209، ص 1االمامة والسیاسة، ج  بـیروت، دارالك

سالم و زينـب) 315 - 310، ص 3ج ) م1986/ه ق1406 و ) س(و اين ھمه را بايد متأثر از آن حادثـه و تبلیغـات حضـرت سـجادعلیه ال
عزالدين ابن اثیر، اسد الغابـه فـى معرفـة : ك به.براى شرح حال وى ر(ھاى افرادى، چون عبدالرحمن حنظله غسیل المالئكه  تالش

 ).مترجم(دانست ) 221و  220، 3، ج )م1970القاھره، دارالشعب، ... (الصحابة، تحقیق محمد ابراھیم البنا و
 .به بعد 298، 2، ج Houtsmaيعقوبى، تاريخ، طبع . 28
 ).مترجم(مسعودى، ھمان جا . دانیم، مسلم در راه مكه مرد و حصین فرمانده كل سپاه شد تا جايى كه ما مى. 29
 .300يعقوبى، پیشین، ص . 30

31. The Encyclopedia of Islam (1th editi) leyden, 1913. 

 ).مترجم(به بعد  132محمدحسین جعفرى، پیشین، ص : ك به.برخى از مردم نه ھمه ر. 32
به  شھادت امام حسین. 33 ـرَد تو علیه السالم سبب پیوند صفوف شیعیان شد، بنابراين، برخى از شیعیان به رھبرى سلیمان بن صُ

تار ) ق65. (به شھادت رسیدند» عین الورده«علیه السالم در  كردند و در نبرد براى انتقام خون حسین نان نـیز بـه مخ بقیة السیف آ
ته دكــتر جعفـرى، ). 411و  410حسن ابراھیم حسن، پیشین، ص (پیوستند  از نتـايج فـورى فاجعـه كربـال ) 250پیشـین، ص (به گف

خويش دربـاره نــواده  من مـرگ انداختنــد و بـه دلیـل نـاتوانى در انجـام وظــايف و تعھـدات  به دا ّابین خود را  اينكه سه ھزار نفر از تو
محمـدجواد مشـكور، . پیامبرصلى هللا علیه وآله دانستند كه اين ماجرا زمینه مناسبى را براى قیام مختار و ديگر انقالبھا فراھم كـرد

 ).مترجم(ھاى اسالم تا قرن چھارم،  تاريخ شیعه و فرقه
ك محمد بن جرير طبرى، تاريخ االمـم والملـوك، تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابراھیـم .از جمله سعد بن حذيفه بن يمان در مدائن، ر. 34

 ).مترجم (555، ص 5، ج )تا بیروت،دار سويدان، بى(
صحابى : اسامى آنھا عبارت است از. 35 بن نَجَبـه فـزارى،  َّب  ـی َ ُس سلیمان بن صرد خزاعى، صحابى پیامبرصــلى هللا علیـه وآلـه؛ م

لى برگزيده على َجَ اد ب ـدّ َ بن وال تمیمـى؛ رفاعـة بـن ش  552، ص 5طـبرى، ھمـان، ج . علیه السالم؛ عبداللَّه بن سعد ازدى؛ عبداللَّه 
 ).مترجم(

ّابین ر. 36  ).مترجم (554به بعد به ويژه  552طبرى، ھمان، : ك به.درباره سخنان تو

37. Canon, sell, Itnha Ashaniyya, 6, quoting sahifatu Labibin, P.85. (مترجم) 
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 .280و  266و  265جعفرى، پیشین، ص 
ین الوَردَة است . 38  ).مترجم(صحیح عَ
 .51، آيه 2قرآن كريم، سوره . 39
ً نقل مى. 40 فتوبـوا الـى بارئكـم (كنیم تا نشان دھیم كه مؤلف چقدر در ترجمه آيات قرآن به خطا رفتـه اسـت  آيه فوق الذكر را عینا

 ).مترجم) (فاقتلوا انفسكم ذلكم خیر عند بارئكم فتاب علیكم انه ھو التواب الرحیم
 .306، ص 2يعقوبى، پیشین، ج . 41
وى را داراى آرزوھاى بـزرگ،   411درباره مختار، سخن فراوان است؛ براى نمونه برخى مانند حسن ابراھیم حسن، پیشین، ص . 42

شته و گاھـى  طلب و ماجراجو كه به نام اھل بیت در پى قدرت بوده، دانسته و گفتــه جاه ناگون رفـت و آمـد دا حزاب گو انـد كـه در ا
علیه السالم مشھورتر از يــادآورى اسـت، امـا  البته برخورد او با امام حسن. زبیرى، زمانى خارجى و موقعى ديگر شیعه بوده است

ضت  او شیعه 276و  272اى ديگر، مانند جعفرى،  به نظر عده اى مخلص بـود كـه از راه سیاسـت و گـرد آوردن موالــى ايرانـى بــه نھ
علیـه السـالم  دھد كه مختار يكى از پیروان فداكار خاندان على خويش توان زيادى بخشید، به نظر اين گروه دقت در منابع نشان مى

ست و پشتیبان صمیمى آرمــان تار. (ھـاى آنـان بـوده ا به.ر. جعفـرى، ھمــان؛ و در بــاب نظـر مورخـان در مـورد مخ محمـدكاظم، : ك 
سال اول، »نگاھى گذرا بر نظر مورخـان دربـاره قیـام مختــار«خواجويان،  شماره سـوم،   406 - 389، فصـلنامه مطالعـات تـاريخى، 

 )).مترجم(
 ).مترجم (89، ص 2ھمان، ج : ك به.ر. ؛ و درباره برخورد خصمانه ابن زبیر با علويان172، ص 5مسعودى، پیشین، ج . 43
براى اثبات اين موضـوع، رجـوع كنیـد (به نظر شیعیان، امامت؛ يعنى رھبرى امور مادى و معنوى و اين سخن تغییر نكرده است . 44
جامع تجريـد االعتقـاد، ص : به مانور ) 11احمد امینى نجفى، احمـد، شـرح  كه در برخـى ايــام، بعضـى ائمـه فرصـت  ست  ممكـن ا

ً روحانى بودن امامت شیعه نیست  سیاسى نیافته  ).مترجم(اند، اما اين به معناى صرفا
يادآورى  امام سجادعلیه السالم منصوب از جانب پدرش امام حسـین. 45 ين قضـیه  علیـه السـالم اسـت، لـذا بـا مفـروض گــرفتن ا

سلمه سـپرد و بــه او فرمـود... ھا و  نامه، كتاب علیه السالم قصد عراق كرد، وصیت كنیم كه چون امام حسین مى : خويش را بـه ام 
شھادت  ترين فرزندانم به نزد تو آمد، اينھا را كه به تو دادم به او تحويل بده، پس موقعى كه امام حسین چون بزرگ به  علیه السالم 

عاملى، اثبـات . علیه السالم نزد ام سلمه آمد و او تمام امانات وى را بدو تحويل داد رسید، على بن حسین حر ال محمد بـن حسـن ال
سأله ). 5، ص 2؛ و ج 3، ص 3، ج )تا قم، بى(الھداة بالنصوص والمعجزات من االمام الرابع الى االمام الثانى عشر،  كه م ضمن ايـن 

ست آورده انتصاب حضرت به گونه كـه مـا تنھـا ) 76و  75 ، ص)كتـاب الحجـة(، 2كلیـنى، پیشــین، ج (انـد  ھاى ديگرى نیز نقل شــده ا
 ).مترجم(اى را ذكر كرديم  نمونه

46. Canon, Sell, OP. Cit, tt, Quoting Sahifat, Labidin, p 134. 

سین زورايـى، مقدمـه  ؛ على بن عیسى، اربلى، كشف الغمة فى معرفـة االئمـه بـا ترجمـه فارســى بـه نــام المناقـب علـى بــن ح
؛ و 278 - 276، ص 2، ج )1364قم، نشر ادب الحوزه و كتاب فروشى اسالمیه، (ابوالحسن شعرانى و تصحیح سید ابراھیم مبانجى 

حف العقـول، ص 254شیخ مفید، ارشاد، ص  ّانـى، ت مت در، ابـن شـعبه الحر  442 - 437؛ و سخن امام رضاعلیه السـالم دربــاره اما
 ).مترجم(

 ).مترجم. (يابد دو لفظ آرام و منزوى كه مؤلف در جاى جاى اين گفتار آورده است، با توضیحات ما، معنايى ديگر مى. 47
از ]   منقول[به اين گفتار در باب مادر زين العابدين و خواھرانش داستان جالبى را ) 347، ص 1متن عربى، بوالق، ج (ابن خلكان . 48

ّد مى يران  افزايد كه از يك سو، شأن پايین كنیز زادگان را نشان مى كامل مبر دھد و از سوى ديگر، بر ارزش خون خاندان سلطنتى ا
ّب  كند؛ فردى گمنام از قريش نقـل مـى تأكید مى سعید بـن مسـی كه مـن نـزد  : بـودم، روزى از مـن پرســید) از بزرگـان تـابعین(كنـد 

حال، مـن از . مادرم كنیز بود، ديدم كه چون اين را گفتم بـه چشـم حقـارت در مـن نگريسـت: ھايت كیانند؟ پاسخ دادم دايى ھر  بـه 
سعید پرسـیدم مـادر او كیسـت، : موالى بودم، روزى سالم پسر عبداللَّه بن عمر بن خطّاب به ديدن سعید آمد، وقـتى كـه رفـت، از 

عجیب : اين مرد كیست؟ سعید پاسخ داد! اى عمو: روزى ديگر قاسم آمد و كنار سعید نشست، وقتى رفت، پرسیدم. گفت يك كنیز
نیز: مـادرش كیسـت؟ ســعید گفـت: بكر بـود، گفتــم شناسى؟ چه اين مرد، قاسم پسر محمد بن ابى است، آيا قومت را نمى . يـك ك

او ! اى عمـو: و رفـت، گفتـم) على بن حسین مدت زيادى در آنجــا نمانـد(چندى بعد على بن حسین آمد و سعید او را گرامى داشت 
: علیه السالم، پرسیدم او مردى است كه تمام مسلمانان بايد بشناسند؛ على بن حسین بن على بن ابى طالب: كیست؟ پاسخ داد

وقتى به تو گفتم مادرم كنیز است، با حقارت در من نگريستى، حال درباره ! آنگاه گفتم اى عمو. يك كنیز: مادرش كه بود؟ پاسخ داد
 .كرد گويى؟ پس از آن سعید مرا ھمیشه بسیار احترام مى اين افراد چه مى

 ).مترجم (47تعلیقه : ك به.ر. 49
 ).مترجم. (اند اين لقب را بعدھا به حضرت داده. 50
، نھـج الفصـاحة، گــردآورى و ترجمـه 2339و  2333، ھمچنین قس با احاديـث »انا ابن الخیرتین«: علیه السالم يادآور سخن امام. 51

 ).مترجم(ابوالقاسم پاينده 
ً از تجربه ابوالحسـن  مؤلف مى.  347ابن خلكان، پیشین، ص . 52 تن انگلیسـى ابوالمسـن(گويد كه نظر زين العابدين قطعا بـا ) در م
مى دخترى داشتم كه كنار من بر سفره مى: گويد اش متفاوت بوده است، وى مى نوه آمـد  نشست، وقتى دستش از آستین بـیرون 

من  افتاد، از من مى شبیه جوانى درخت خرما بود و ھر گاه چشمش به غذايى نیكو مى خواسـت آن را بـردارم و يــا اينكـه آن را بــه 
مى. كرد تعارف مى بر سـر سـفره  نشسـت چـون پسـر دســتش را از  بعد او را شوھر دادم و چندى بعد پسر خردسـالش كنـار مـن 

آورد شبیه ريشه سیاه نخل بود و به خدا سوگند ھر گاه به خصوص مايل به قدرى غذاى خوب بودم، آن را قبـل از  آستین بیرون مى
 ).مترجم(شده است  داشت، شايد اين كار حضرت نوعى ادب اجتماعى و احترام محسوب مى من برمى

 .368، ص 5مسعودى، پیشین، ج . 53
حضرت با دعا و گريستن سعى داشت تا پیام عاشورا را زنده نگاه دارد؛ براى مثال موقعى كــه مـواليش از گريسـتن او پرســید، . 54

بـرد  با اين كه پسرش زنده بود و امید ديدارش را ھم مى -سال داشت، را از دست داد  12چون يعقوب پیامبر، پسرش را كه : فرمود
برادرم، عموھـايم و عموزادگـانم جلـوى . آن قدر گريست كه نابینا شد و پشتش خم و موى سرش سپید شد - من كـه ديـدم پـدرم، 

عالم الـدين فـى  چشمم به شھادت رسیدند و باد بر اجساد آنان وزيدن گرفت، چطور گريه نكنم حسن بن ابـى الحسـن الـديلمى، ا
؛ و در باب ديگر اقـدامات و فضـايل حضـرت 30، ص )ه 1408قم، مؤسسه آل البیت ألحیاء التراث، (صفات المؤمنین، الطبعة االولى، 

شرح  چنین به مناسبت موضوع يادآورى مى ھم(دكتر سید جعفر شھیدى، زندگانى على بن حسین، : ك به.ر كنیم كه برخى مراجع 
طبقات، ابن سعد، المعارف، ابن قتیبه، حلیة االولیاء، ابو نعیم، اعیان الشیعه، عاملى، آثار ذيل را نیز از : حال حضرت عبارت است از

 - 177 (5/4445الموعظه، فـاتح . 4المناجات؛ . 3الصحیفة الكاملة يا الصحیفة السجاديه؛ . 2رسالة الحقوق؛ . 1: اند آن امام دانسته
؛ .)ه 11بـرگ، قـرن  64 - 47 (3324يا صوفیه (حرز، . 6؛ )ه 1307ص،  11 (3738التذكره، حاجى محمود در استانبول  - 5؛ )برگ 185

 ).39 - 35، »كتابشناسى فقه و حديث«سزگین، (الصحیفه فى الزھد . 7
 ).مترجم (629، ص 1سید محسن امین، پیشین، ج : ك به.ر. اين سخن مؤلف با تعبیر خود او در چند سطر قبل تناقض دارد. 55
مى. 56 : گريـى، فرمــود درست است كه پیامبرصلى هللا علیه وآله در پاسخ به عبدالرحمن بن عوف كه پرسید چرا بر مرگ ابراھیم 

صرف رحمـت نبــوده  صـرف نظـر از مبالغـه -اين از سر رحمت است، اما گريستن حضرت سجادعلیه السـالم  ھـاى محتمـل، از بـاب 
: ھاى امويان را به آنان بنمايانـد ھاى بعدى برساند و جنايات و قساوت خواست تا خبر واقعه كربال را به نسل است، بلكه حضرت مى

بة النجـاح، (علیه السالم،  عبدالرزاق الموسوى المقرم، االمام زين العابدين على بن الحسین( ، ص )ه ق1374نجف، منشـورات مكت
 ).مترجم) (362و  361

 ).مترجم(گفتند  مى» ذو الثفنات«به اين دلیل حضرت را . 57
در اين كتاب، اين ماجرا علت تسمیه حضرت به زين العابدين دانسته شده  261و  260، ص 2على بن عیسى أربلى، پیشین، ج . 58
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ُھرى در باب اين صفت چیز ديگرى است  ).مترجم (264ھمان، ص : و لیكن سخن ز
از جمله ادلّه عقلـى كــه بـر امامـت حضـرت داللـت دارد، مسـأله : باشد فضايل حضرت كه مؤيد امامت ايشان است، فراوان مى. 59

با حضـرت ســجادعلیه  عصمت ايشان است كه اين ويژگى از ائمه شیعه خارج نشده است و كسى، جز محمد بن حنفیه در امامت 
باعالم (السالم به معارضه برنخاست، ھر چند طرفداران محمد ھم نتوانسـتند نصّـى بـر امامـت او بیاورنـد  طبرسـى، أعـالم الـورى 

. ؛ و در بـاب احاديـث فـراوان مربــوط252، ص )م1979/ه ق1399بیروت، دارالمعرفـة، (اكبر غفارى،  الھدى؛ صحّحه و علّق علیه على
 ).مترجم(كلینى، پیشین، : ك به.ھمان؛ و براى نصوص و اخبار امامت حضرت ر

 ).مترجم (634 - 631، ص 1سید محسن امین، پیشین، ج : ك به.ر: در اين باره و ساير فضايل حضرت. 60
 ).مترجم(دھد  مؤلف سندى بر اين سخن ارائه نمى. 61
 ).مترجم (267، ص 2أربلى، پیشین، ج . توانست حجراالسود را استسالم كند ھشام نمى. 62
ما دكتـر  ھاى خويش را بر اين فرض بنا كـرده بسیارى از دانشمندان صحت قصیده فرزدق را امرى بديھى دانسته و تحلیل. 63 انـد، ا

ھاى الزم در تحلیـل تــاريخى، بـه  آذرتاش آذرنوش در مقاله مبسوط خويش پس از بررسى منابع قديم و جديد و در نظر گرفتن قرينه
تر آن باشد كه تصور كنیم اين ابیات دلنشین را نه يك تن، بلكه گروھى از مسلمانان پاكدل كه  شايد عاقالنه«رسد كه  اين نتیجه مى

ساخته جانشان به عشق امامــان آكنــده بـود طـى چنـدين ســال ســاخته ھـاى خـويش را در گمنـامى، تقديـم  انـد، ايشـان زيبــاترين 
شريه گـروه تحقیقاتــى  اى بـزرگ، مجلـه مقـاالت و بررســى آذرتاش آذرنوش، پـژوھش در قصـیده: »اند پیشوايان خويش كرده ھـا، ن

؛ البته خود ايـن نظــر ھـم اكنـون )51 - 9ش؛ ص 1363/ه ق1403، 39 - 38دانشكده الھیات و معارف اسالمى دانشگاه تھران، دفتر 
 ).مترجم(بسیار مورد نقد و بررسى قرار گرفته است 

صل 1913عالمه محمدباقر مجلسى، تذكرة االئمة، طبع حجر ايـران، : توان تفصیل اين مطلب را مى. 64 عد؛ مـال  130، ص 6، ف بـه ب
بار، فصـل  9محمدرضا امامى مدرس، جنات الخلود، جدول شماره  مام مفصـالً در خالصـة االخ  32يافت؛ حكايات مربوط به كرامـات ا
تواند از نظر تاريخى درست باشد؛ و نــیز دربـاره شـرح  دھد تا مطالبى كه مى آمده كه اين كتب بیشتر، معتقدات شیعه را نشان مى

 ).مترجم (72 - 71آذرنوش، ص . م، تاريخ ادبیات عرب، ترجمه آ. عبدالجلیل، ح: ك به.ر. حال فرزدق
بدين، السـجاد و ذو الثفنـات  على بن حسین. 65 سید العابـدين، زيـن العا ّى به ابو محمد و ابوالحسن و ملقـب بـه  ُكن علیه السالم م

شتر مـى... اند كه از كثرت سجده، پیشانى و زانوھـايش و  است و لقب اخیر را بدان سبب به وى داده وى در روز . نمـود چـون پـاى 
ق متولد شد، نام مادرش شاه زنان و به قولى شـھربانويه .ه 38يا  37، 36شعبان سال  9پنجشنبه نیمه جمادى االخرى و به قولى 

طبرسـى، (علیه السالم دفن شد  ق رحلت كرد و در بقیع كنار عمويش امام، حسن.ه 95محرم سال  12حضرت در روز شنبه .  است
اى است كه  ، اما اين سخن كه سن حضرت پنجاه و چند سال بود و بعید نیست كه به مرگ طبیعى درگذشته باشد، مسأله)پیشین

شايد مؤلف بر اساس توجه به مسايل امروز و پايین آمدن میانگین عمر مطرح كرده باشد، زيرا طوالنى بودن عمر در گذشـته امـرى 
عالمه محمدحسین طباطبايى، المــیزان، ترجمـه : ؛ و تفسیر آن در14عادى بوده است رجوع كنید به قرآن كريم، سوره عنكبوت، آيه 

 ).مترجم. (184، ص 31، ج )1370تھران، كانون انتشارات محمدى، (سید محمدباقر موسوى، چاپ چھارم، 
على بـن عیسـى : ك به.ر: ، درگیر سیاست نیز بوده است)278و جعفرى، ص (حضرت به شھادت رسیده و بر خالف نظر مؤلف . 66

 ).مترجم (293أربلى، پیشین، ص 

  منابع و مآخذ مؤلف

 .ابن خلدون، المقدمة، النص العربى و الترجمة الفرنسیة -
 .ه ق1384ابن خلكان، وفیات االعیان، ترجمه دى سالن، طبعة بوالق،  -
 .Kratch Kovsky and guirgass, 2191الدينورى ابو حنیفه، االخبار الطوال، طبعه و  -
 .1864الشھرستانى، الملل و النحل، طبعة  -
 .1890علم الھدى، السید المرتضى، تبصرة العوام، طبع حجر مع كتاب قصص العلماء،  -
 .1889الكلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، طبع طھران،  -
 Barbier, de 6181, meynaid.المسعودى، على بن الحسین، مروج الذھب، طبعه  -
 .1913مجلسى، المال محمدباقر،تذكرة االئمه، طبع حجر، ايران،  -
 .امامى مدرس، المال محمدرضا، جنات الخلود -
 .1883الیعقوبى، ابن واضح، التاريخ، طبعة ھوتسما، لیدن،  -

- Canon Sell, Ithna Ashariyya or the Twelve Shiah imams, madras, 1023. 
- Muir, Sir william, Annals of the Early caliphate, london, 1920. 
- Nicholson, R. A, A literary history of the Arabs, 2 nd ed, 1930. 
- The Encyclopedia of Islam, )1 the editi( leyden, 1913. 

  منابع و مآخذ مترجم

 .قرآن كريم -
قاالت و بررسـیھا، نشـريه گـروه »اى بـزرگ پژوھش در قصـیده«آذرنوش، آذرتاش،  - له م ، مج

یات و معـارف اسـالمى دانشـگاه تھـران، دفـتر  / ق.ه 1403، 39 - 38تحقیقاتى دانشـكده الھ
 .ش1363

ابن االثیر الجزرى، عز الدين، اسد الغابة فى معرفة الصحابة، تحقیق و تعلیق محمد ابراھیم  -
 ).م1970القاھره، دارالشعب، (البنا، محمداحمد عاشور و محمود عبدالوھاب فايد، 

من العلمـاء، الطبعـة  - - عنى بمراجعـة اصـوله و التعلیـق علیـه نخبـة  تاريخ،  فى ال ، الكامل 
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 ).م1986. / ه 1406بیروت،دار الكتاب العربى، (السادسة، 
))بخش پايانى(برگزيده از كتاب الفتوح (ابن اعثم كوفى، ابو محمد احمد، قیام امام حسین  -

ــن احمــد مســتوفى ھــروى، تصــحیح غالمرضــا طباطبــايى مجــد،  تھــران، (، ترجمــه محمــد ب
 ).تا انتشارات علمى و فرھنگى، بى

بكر، وفیات االعیان وانباء ابنــاء  ابن خلكان، ابى العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابى -
 ).1364قم، منشورات الشريف الرضى، (الزمان، حقّقه الدكتور احسان عباس، الطبعة الثانیة، 

االربلى، على بن عیسى، الكشف الغمة فى معرفة االئمـة، بـا ترجمــه فارسـى آن بـه نـام  -
صحیح  میرزا ابوالحسـن شـعرانى و ت ترجمه المناقب على بن حسین زورائى، با مقدمه حاج 

 ).ش1364قم، نشر ادب الحوزه و كتابفروشى اسالمیه، (سید ابراھیم میانجى، چاپ دوم، 
شیعه، حقّقـه و اخرجـه حسـن االمیـن،  - بـیروت، دارالتعـارف (االمین، سید محسن، اعیان ال

 ).م1983/ ه ق1403للمطبوعات، 
مام دكـتر محمـدجواد  - ین الفـرق، بـه خامـه و اھت بدالقاھر، الفـرق ب البغدادى، ابو منصـور ع

 ).ش1358تھران، نشر اشراقى، (مشكور، چاپ سوم، 
البالذرى، احمد بن عیسى بن جابر، أنساب االشراف، حقّقه و علّق علیه الشیخ محمدباقــر  -

 ).م1977/ ه ق1397بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، (البھبودى، الطبعة االولى، 
ّع در مسیر تاريخ، ترجمه دكتر سید محمدتقى آيت جعفرى، حسین - اللّھى، چاپ  محمد، تشی

 ).ش1374تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، (ھشتم، 
حر العاملى، محمد بن حسن، اثبات الھداة بالنصوص والمعجزات من االمام الرابع الى االمام  -

يزى، طبـع علــى نفقـة الحـاج محمـود  بو طالـب تجلیـل التبر لة ابوابـه، ا الثانى عشر، مع تكم
 ).تا قم، بى(بغدادچى، 

لدينى و الثقـافى واالجتمـاعى، الطبعـة  - حسن، حسن ابراھیم، تاريخ اسالم السیاسـى و ا
 ).م1964القاھره، مكتبة النھضة المصرية، (الثامنة، 

عة االولـى،  - قم، (الديلمى، حسن بن ابى الحسن، اعالم الدين فى صفات المـؤمنین، الطب
 ).ه ق1408مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث، 

جا، مؤسسة  الدينورى، ابن قتیبه، االمامة والسیاسة، تحقیق الدكتور طه محمد الزينى، بى -
 ).تا الحلبى و شركاء، بى

 ).ش1363تھران، انتشارات امیركبیر، (كوب، عبدالحسین، كارنامه اسالم،  زرين -
شارات امیركبـیر، (زيدان، جرجى، تاريخ تمدن اسالمى، ترجمه على جواھر كالم،  - تھران، انت

1333.( 
، ترجمه كیكاوس جھاندارى، مندرج در مجموعه »كتابشناسى فقه و حديث«سزگین، فؤاد،  -

ّع، (شیعه در حديث ديگران، زير نظر دكتر مھدى محقق،  شی ئرة المعـارف ت 1362انتشارات دا
 ).ش

تیر، . سیديو، ل - القـاھرة، دار احیـاء الكتـب (أ، تاريخ العرب العام، نقله الـى العربیــة عــادل زع
 ).م1948/ ه ق1367العربیة، 

ید، الطبعـة  - السیوطى، جالل الدين، تاريخ الخلفاء، به تحقیـق محمـد محـى الـدين عبدالحم
 ).م1959القاھرة، مكتبة السعادة، (الثانیة، 

سة عــن شـھداء ثـورة الحسـین، الطبعـة  - صار الحسـین، درا شمس الدين، محمدمھــدى، ان
 ).م1981/ ق 1401جا، الدار االسالمیة،  بى(الثانیة، 

صدر تركـه  - شھرستانى، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم، الملل والنحـل، ترجمـه افضـل الـدين 
 ).ش1350تھران، نشر اقبال، (اصفھانى، تصحیح و ترجمه دكتر سیدرضا جاللى نائینى، 

شم،  - ست و ش سالم، چـاپ بی ھران، (شھیدى، سید جعفر، زندگانى فاطمه زھراعلیھا ال ت
 ).ش1376دفتر نشر فرھنگ اسالمى، 

، المیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه سـید محمدباقــر )عالمه(طباطبائى، سید محمدحسین  -
 ).ش1370تھران، كانون انتشارات، (موسوى، چاپ چھارم، 

لى الفضـل بـن الحسـن  - سالم(الطبرسى، ابى ع ، اعـالم الـورى بـاعالم الھــدى، )امیـن اال
ّحه و علّق علیه على  ).م1979/ه ق1399بیروت، دار المعرفة، (اكبر غفارى،  صح

مد ابوالفضـل ابـراھیم،  - یق مح الطبرى، ابى جعفر محمد بن جرير، تاريخ االمم والملوك، تحق

Page 10 of 11

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\68.htm



 ).تا بیروت، دار سويدان، بى(
اى،  العالئلى، شیخ عبداللَّه، تاريخ الحسین، نقد و تحلیل، ترجمه حاج شیخ محمدباقر كمره -
 ).تا نا، بى جا، بى بى(
ّحه و علّـق علیـه (الكلینى، ابى جعفر محمد بن يعقـوب  - صح ثقـة االسـالم، اصـول الكـافى، 

 ).ش1365طھران، دارالكتب االسالمیة، (اكبر غفارى،  على
یق محمـد  - المسعودى، ابى الحسن على بن الحسین، مروج الذھب و معادن الجوھـر، تحق

 ).م1988/ ه ق1408صیدا و بیروت، المكتبة العصرية، (الدين عبدالحمید،  محى
یاد (چى،  مشكور، محمدجواد، فرھنگ فرق اسالمى، با مقدمه كاظم مدير شانه - مشھد، بن

 ).1368پژوھشھاى اسالمى آستان قدس رضوى، 
تھران، كتابفروشى اشراقى، (ھاى اسالم تا قرن چھارم، چاپ سوم،  ، تاريخ شیعه و فرقه - -

1362.( 
ّم، عبدالرزاق، االمام زين العابدين على بن الحسـین - نجـف، (علیـه السـالم،  الموسوى المقر

 ).ق1374منشورات مكتبة النجاح، 
لدان،  - ه، معجـم الب عة و (ياقوت الحموى، شـھاب الـدين ابـى عبداللـَّ بـیروت، دار صـادر للطبا

 ).م1957/ ه ق1376النشر، 
 

  

 

 

1384بھار ـ  21فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره      
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