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درآمدی بر سنت سازی امویان؛
مطالعه روندی -فرایندی روزه عاشورا بر مبنای نظریه پخش
تاریخ دریافت49/3/1 :

تاریخ تأیید49/1/79 :

احمد فالح زاده

سنتهای اسالمی به مثابهی سفارشی االهی نخستین بار بوسیله رسول خداا
در جامعهی مسلمانان مطرح شا ،این در حالی بود که هندو سداختار اجتمدا ی
سر مینهای اسالمی ،شاکله ای بیشتر ربی بود تا اسالمی .همدین دیدااا سد
شا تا خلفای سه اانه و در ادامهی آنها ،امویان ،با شخصیشدماری سدنن ن دوی
بکوشنا تا سنتهای جایای را به نام خدود ب دت نمایندا .ی دای یکدری شدام و
یرمانروایی طوالنی مات امویان در این سامان ا یک سو و شیو ربی د رومدی
آن هم بر همان م ناهای پذیریته شا در مکه ا سدوی دیردر بده یداری جایردا
قریشی بودنشان مینه و مقامات ال م برای سنتسدا ی امویدان را یدراهم کدرد.
چشم اناا قریشی د ربی و انتساب جعلدی بده پیدام ر و بعداها بهدر ایدری ا
صحابهی حایث سا  ،شیو ی نویی را در سنتسا ی بر م ندای حدذد دوامداار
ی ایل اهل بیت و شخصیت بخشی به امویان در تاریخ اسدالم ب دت کدرد .ایدن
نوشتار یکی ا نمونههای جعدل سدنن ،یعندی رو داری در اشدورا را در یدک
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بررسی رونای-یراینای ،بر م نای «نظریهی پخش» در منابع تاریخی به جسدتوو
نشسته تا ساختری بودن جریان رو

اشورا را مستنا نمایا.

واژگان :عاشورا ،امویان ،سنتسازی ،روزهی عاشورا ،جعل حدیث.
کلید 
مقدمه

سنتهای اسالمی نخستین بار به وسیله رسول خدا

وارد جامعه مسلمانان شد .این

در حالی بود که بیشتر ساختار اجتماعی سرزمینهای اسالمی ،هنوز عربیی بیود .شخصیی
شماری سنن نبوی سبب شد خلفای سه گانه و امویان ،سنتهای جدیدی را به نیا خیود
ثبت نمایند .در این میان ،سبک اداره قلمروی وسیع اسالمی در دوره امویان ،آمیخته ای از
شیوه عربی -رومی بر همان مبناهای پذیرفتیه شیده در م یه بیود .ففیای ف یری شیا ،
فرمانروایی طوالنی مدت امویان در این سرزمین و جایگاه قریشی آنها ،مقدمه هیر گونیه
سنت سازی را فراهم میکرد .چشم انداز قریشی-عربی ،انتساب دهی ویژه به پیامبر
و بهرهگیری از صحابه حدیث ساز ،شیوه جدیدی را در سنت سازی بر مبنای حذف ففایل
اهل بیت

و شخصیت بخشی به امویان در تاریخ اسال ثبت کرد.

بر این اساس ،سیاست دولت اموی توانست ،سراسر جهان اسیال را تحیت پوشی
اندیشه خود قرار دهد .اسناد تاریخی صدر اسال  ،مملو از رقابت این خاندان با بنی هاشیم
در سراسر عهد جاهلی و نبوی است .آغاز گا بلند امویان برای حیذف سیازمانمنید بنیی
هاشم از دنیای معرفتی اسال  ،سابقه ای دیرینه داشت .با جست و جویی در سازمان ف یر
دولت اموی و همزمانی و تأثیر آنها بر صحابه و تابعان صاحبان اندیشه ،می توان گفت که
منابع مختلف اسالمی ،چه مستقیم و چه غیر مستقیم ،دستخوش باورهای اموی شده اند.
پیشینه تحقیق

در این پژوه  ،نویسنده با وجود فیی

بیرداری اولییه ،پیا از ملالعیه کتیابهیا و
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مقالههای همگون میکوشد از دوباره نگاری مباحث همسان بپرهیزد .درباره روزه عاشورا،
نوشته های مهمی با روی ردهای حدیثی ارائه شده است .بیه عنیوان نمونیه ،نجیم الیدین
طبسی کتابی با نا صو عاشوراء بین السنة النبویة و البدعة االمویة نوشته است کیه در
نوع خود ،تحقیق شیوایی درباره روزه عاشورا است که همان طور که از نام
درآن ،روزه عاشورا از دوران پیامبر

پییدا اسیت،

تا دورانهای بعدی بررسی شده است .تفاوت ایین

کتاب و مقاله حاضر در شیوه تحقیق ،تفاوت و سبک چین

دادههیا و یافتیه هیای مقالیه

است .چنان که در این کتاب از شیوه حدیثی و در مقاله حاضیر از روش تیاریخی اسیتفاده
میشود.
نوشته دیگر در این زمینه ،از جعفر مرتفی عاملی در کتاب الصحیح نحس رححال ال ح

االعظم است که بخ

کوتاهی را با اسلوب بررسیی حیدیثی دربیردارد .میی تیوان کتیاب

طبسی را صورت کامل شده ،ملالب کتاب الصیح دانست.
در بین مقالهها ،رضا استادی در نوشتاری با نا پیشینه عاشحراا در ایین بیاره ملالیب
مفیدی ،به روش حدیث محور ارائه میکند .هم چنین دو بررسی تاریخی ،ی یی از محمید
هادی یوسفی غروی به عنوان قدیمیترین مقاله و دیگری مقالهای مشترک از حمید رضا
ملهری و مهدی رفیعا ،تأملی تاریخی در این موضوع هستند که هر دو سیاختار متفیاوتی
با مقاله حاضر از حیث ساختار و استدالل دارند.
البته در میان محققان سنی هم روزگار نیز ،رضوان عزالدین صالح الحدیدی بیا مقالیه
صرم التارع نس نیام و عاشرااء ف نحزان المیحثیحس و القهاحاء ،نمونیهای از تأییید روزه
عاشورا در سنت نبوی ،روایتها و فقه با شیوهای حدیثی -فقهی ،بیدون درنیت تیاریخی
ارائه میکند .با این همه ،مقاله حاضر ،در سبک استدالل ،نوع و چین

داده ها ،بهرهبیری
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از نظریه پخ  ،و یافته های خود ،با سایر آثار تفاوت دارد.
بررسی دو مفهوم ساختاری در بحث
یکم :مطالعه روندی -فرآیندی

ملالعه روندی بررسی یک موضوع بر اساس نگاه درونی (زیرمجموعه ای) و بر اساس
مسیر ملالعه و استدالل است .به این معنا که تأمل اصلی نویسنده در مراحلیی اسیت کیه
یک بحث علمی به صورت آش ار انجا میشود تا به نتیجه برسد .به عبارت دیگر در این
روش ،به ملالعه قد به قد مسیر نگارش و استدالل در یک موضیوع توجیه مییشیود و
شمایل بحث با نگاه از پایین و برداشت بر همین اساس ،ش ل می گیرد .در واقع در ایین
سبک از ملالعه ،یک شب ه منسجم از دگرگونی ها ،مسیرهای ملالعاتی و مفهو شناسی
سیر منلقی با نگاه درونی ،موضوعی است که نویسنده در پی آن است .چنان که در ایین
مقاله ،حرکت جریان اموی از یک رز دودمانی به سوی کسب ح ومت ،تا تقدیا نمایی
اندیشه خود و در پایان ،جعل روزه عاشورا ،ملالعه روندی نا می گیرد.
ملالعهی فرآیندی ،مجموعه عملیاتی برای رسیدن به یک هدف مشخص در خیوان
داده ها با نگاه بیرونی و از باال به موضوع اسیت .بیا ایین تفیاوت کیه ایین نیوع ملالعیه،
برآیندگرا است و سعی می کند به نتایجی دست یابد که در سییر ملالعیه رونیدی کاوییده
نشده اند .در این نوع ملالعه ،یک سری از کلیات ،ابتدا گیزین

مییشیود تیا بیر اسیاس

بررسی عملیات شب های میان این کلیات و با فرانگری ،چگیونگی چیین

مباحیث ییک

موضوع روشن گردد.
روش بررسی ،بر خالف تحقیقات روندی که مسییر تحقییق مشیخص و در دسیترس
است ،نیازمند فهم یک سری از قواعد ناپیدا ،کلی و اثر گذار در بحث است.
چنان که در همین بحث ،مفهو جعل در روزه عاشورا و نمونههای همانند آن همچون
جشن و سرمه کشیدن در آن روز که در بخ

برآیند مقاله به آنها پرداخته مییشیود ،بیر
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مبنای روش فرآیندی گردآوری میشوند ،تا خواننده بتواند نمونههای دیگری از جعل های
امویان را ملالعه کند .با این حساب ،مناسبت ملالعات روندی و فرآیندی از گونه عمیو و
خصوص من وجه است .مبنای بررسی این مقاله ،ملالعه اسناد و متون بر اسیاس ترکییب
ملالعه روندی -فرآیندی است .در این مقاله ،چین

دادهها بر اساس ملالعه روندی و اثر

گذاری ساختار رومی-عربی-قریشی بر اسیتدالل و اندیشیه جعیل در اموییان ،بیر مبنیای
ملالعه فرآیندی صورت میگیرد.
دوم :نظریه پخش

تورستن هاگر استرند (د 1) 7009 .نخستین بار این نظریه را ملرح کرد .وی معتقد است،
نظریه انتشار ،فرآیندی است که یک ایده از فرد یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر منتقیل
می شود .این نظریه شاخهبندیهای خاصی در درون خود دارد ،که این مقالیه بیه فراخیور
موضوع ،با روش پخ

سرایتی یا واگیردار 2به بررسی اسناد و متون میپردازد .در این نوع

پخ  ،گسترش عمومی ایدهها ،مانند اشاعه بیماری های مسری ،بیدون در نظیر گیرفتن
سلسله مراتب صورت می گیرد؛ چرا که در این جا ،انتشار از طریق تماس مستقیم ،صورت
می گیرد .این فرآیند به شدت تحت تأثیر قاعده ای به نا «فاصله=م ان و زمیان» قیرار
دارد .بنابر این ،افراد و نواحی نزدیک ،نسبت به افراد و نواحی دور دسیت ،احتمیال تمیاس
بیشتری دارند.

3

در این نوع پخ  ،اندیشهها و مفاهیم هسیتند کیه از سیرزمین میزبیان بیه سیرزمین
میهمان و جدید هجرت می کنند و چون هجرت فیزی یی نیسیتند دارای سیرعت انتشیار
باالیی هستند .هاگراسترند بر این باور است که ش

عامل ،نظریه را کارکرد میی بخشید

که در تعاریف عبارت هستند از .7 :حوزه جغرافیایی :در این مقالیه ،منظیور از آن در آغیاز،
شا و سرزمین های اموی خواه و بعدها سراسر جهان اسال است؛  .7عامل زمان و ابیزار
پخ  :منظور آن در این مقاله ،دوره فرمانروایی نود و دو ساله اموییان اسیت؛  .3موضیوع
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پخ  :در این مقاله ،جعل سنت روزه عاشورا است .9 .مبدا پخ  :در حقیقت م انی است
که انگیزه و عمل پخ

از آنجا آغاز میشود که در این مقاله ،شا و سرزمین هیای هیم

ف ر آن است؛  .7مقصد پخ  :م ان هایی است که محتوای پخ

یا جریان مدا پخ

به این م انها میرسد که در این مقاله ،مبارزه با عاشورا مانند نماد مقاومت شیعی ملرح
است؛  .7مسیر پخ  :4چگونگی اشاعه موضوع در یک مسیر مشخص است 5.در این جیا
طیف گسترده روایتهای فقهی-حدیثی-تاریخی بیه همیراه فرهنیت سیازی اموییان در
زیرمجموعه مسیر پخ
یعنی  .1پی

زمینه پخ

میگنجد .البته در این جا به نظریه هاگستراند دو شاخهی دیگیر؛
و  .8مدل پخ

افزوده میشود که تفصیل آن ،میرور خواهید

شد.
بنی امیه و میراثی از سنت سازی؛ پیش زمینه پخش

درست در آغاز ش

سال دو خالفت عثمان ،بنی امیه خود را مالک دنیای اسیال

میدانستند 6.حتی از دید بسیاری از صحابه ،عثمان در سال های پایانی خالفت  ،شمایل
یک ح ومتی اموی را بیشتر از خالفتی اسالمی به رخ می کشید .ایین دییدگاه ،سیرانجا
خونینی برای
حفرت علی

رقم زد اما پسر عموی  ،معاویه که در ابتدای سرکشی علیه امیرالمیممنین
هرگز رسیدن به خالفت را در دست نیافتنیترین آرزوهیای

نمییدیید،

ناباورانه خالفت به او رسید تا گفتمان غلبه بر اندیشه بیعت برتری یابد.
معاویه میدانست ،مم ن است شورش های عمومی بزرگی را نادانسیته ،علییه خیود
برپا کند .از این رو ،تا حدودی بر سیره خلفای سهگانه در علاهای ویژه به خیواص میمثر،
پایبند ماند .این سیاست به خوبی ممثر واقع شد و در تما دوران او ،در میان خواص ،تنها
شماری از ایشان که اهل معامله نبودند به قتل رسیدند 7.این پایان ماجرا نبود ،بل یه آغیاز
کار او بود ،او خود را شاه نامید تا مرد به سنت سالطین ،پایین پای

بنشینند 8.در ادامیه،
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دیوان خاتم را تأسیا کرد 9و اندکی بعد ،قائل به حق اجتهاد برای خودش شد و نخستین
بار ،از علاها زکات دریافت کرد 10اما جو سیاسیی ناچیارش کیرد بیرای خیود در نمیاز11و
زمانهای دیگر ،نگهبان قرار دهد.

12

با این توصیفات ،او نمی توانست در جامعه مسلمانان ،خود را گریزان از سنت معنوی
نشان دهد .از این رو ،برای کعبه ،پارچهای از دیبا فراهم کرد13تا نمای

همه پسندی برای

باشد .بر همین اساس در مسجد الحرا  ،منبری قرار داد14و برای مسجد پیامبر

دولت

محراب ساخت 15.بعدها ،امویان خانه پیامبر

که گویا مزار حفرت زهرا

را به مسجد افزودند 16تا ففایل اهل بیت

در کنار مسیجد نبیوی بیرای همیشیه بیه

فراموشی سپرده شود17.در همین حال ،معاویه نیم نگاهی به جانشینان غیر اموی
و طرح حذف سیاسی رقیبان را این گونه ریخت که حفرت حسن بن علی
نامید .او با این کار در پی آن بود تا حفرت
سیاست معرفی کند.

در آن بود
داشیت
را ملالق

را شخصی دنیاگرا و کناره گییر از دنییای

18

معاویه بر اساس این اندیشه کیه نبیوت را امیری درون خانیدانی؛ یعنیی بنییهاشیمی
میدانست ،کوشید با طرح موضوع سب امیرالمممنین حفرت علی
خالفت را از دسترس حفرت حسن بن علی

19بر منابر از یک سو

دور سازد و از جانب دیگر ،مقدمات قیرار

گرفتن خالفت را در خاندان خود آماده کند .موضوع سیب ماییه نیاراحتی برخیی از زنیان
پیامبر

 ،20شماری از صحابه 21و خاندان اهل بیت

شد 22اما روی یرد سیب ،چنیان

طوالنی مدت و رسم شد که محدثان مسلمان در رد آن ،بابی به نا «وجیوب حیب أهیل
بیته» 23و «فی حثه و التحذیر من بغفهم و أذاهم [اهل بییت » 24در کتیاب هیای خیود
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بازکردند .معاویه در همان زمان ،اتها سبایی را متوجه شیعیان کرد.

25

او پا از به قدرت رسیدن ،همه تعهدات خود را نسبت به هاشمیان زیر پا گذاشت26.از
دید او ،سنن نبوی تأییدی بر تاریخ بنی هاشم ،حتی در روزگار خودش بود .بیرای همیین،
سنت های جدیدی را طراحی کرد تا بنی امیه صاحب سنن شخصی شیوند و حیق ایجیاد
سنت برای امویان ملرح شود .بنابراین ،یک سری سنت های شخصی و شاید فقهی را بر
پایه خصوصیات خود باب کرد .او خود را مجتهدی با روشی بیشتر سیاسیی میی دیید ،بیر
خالف دیگر خلفا ،که سهم عمده کارشان در تأثیر گذاری بر فتواهای فقهیی ،زمینیههیای
اجتماعی داشت.
وی نخستین کسی بود که ح م صریح خدا را درباره این که فرزند از آن بستر است و
سهم زنا کار سنت است ،تغییر داد و زیاد بن ابیه را به پدرش ،ابوسفیان پیوند داد27.وی در
راستای معنویتزدایی ،کوش

فراوانی کرد .بر همین اساس ،ففای تجاری را حیاکم بیر

دمشق کرد تا جایی که می توان آن را بازارشهر نامیید .از معاوییهای کیه خیود را خسیرو
تازیان میدانست به جز این هم انتظار نمیرفت 28.مال اندوزی بی حد معاویه29و تالش او
برای هم خوان سازی آیههایی از قرآن با این موضوع ،سندی دیگر بر معنویت زدایی او از
جامعه اسالمی ،در عصر عثمان است .این کار سرانجا به تبعید ابوذر انجامید30.معاویه بیا
بهرهگیری از ساختار ذهنی پیچیده و منلق نژادی توانست خلیفه دو را برای ادامه زندگی
شاهانه خوی

راضی کنید31.بیا آغیاز خالفیت  ،روش او آرا آرا بیر پاییه خشیونت 32و

خونریزی33استوار شد .معاویه که خود را میراثدار خلفای سهگانه میینامیید 34بیه ترفییع
جایگاه خوی

در میان صحابه پرداخت .او خود را خویشاوند پیامبر

 ،35داییی مممنیان

وکاتب وحی معرفی میکرد36.در آن سو ،جایگاه امیرالمممنین حفرت علی

نسبت بیه
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را مانند نسبت قارون به موسی میدانست.

پیامبر

مفسران دربار معاویه ،جریان بخش
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37

را داستانی

انگشتر امیرالمممنین حفرت علی

سیاسی قلمداد کردند 38.در این دوران ،روایت هایی در ففل معاویه ساخته شید39.پیا از
آن از یک طرف ،تقدس خاصی به خلفا بخشیدند تا رقیب مقا معنوی پیامبر
از سوی دیگر ،احادیثی را وضع کردند 41که جایگاه الهیی آن حفیرت
دادند 42.این کار ،پی گیری سیاست حذف جایگاه معنوی اهل بیت

باشند40و

را تنیزل میی-
و شخصی کیردن

سنن نبوی بود .هم چنین ،شاعران دربیار معاوییه ،ففیل او را بیر امیرالمیممنین حفیرت
به شعر در می آوردند43.این امیر ،ادامیه سیاسیت جلیوگیری از نشیر ففیایل آن

علی
حفرت

بود 44.سرانجا کار به جایی رسید که یزید ،برتری معاوییه بیر امیرالمیممنین

حفرت علی

را با صراحت عقیده دولتی امویان معرفی کرد 45.این در حالی بود که هم

چنان ،روایت شجره ملعونه درباره بنی امیه در مدینه نقل می شد.

46

شام محور طالیی تولید سنن؛ حوزه جغرافیایی پخش

در روزگار معاویه ،خالفت به پادشاهی تبدیل شد .در این زمان شا و اهل  ،س ه
تما عیار بخت او بودند؛ چرا که اهل شا به تجربه ،امیران مسلمان را خاندان سفیانی می
دانستند .این باورمندی آن جا نشأت میگرفت که معاویه خود را نزد شامیان از اهل بییت،
شجره رسول خدا

و نزدیک ترین افراد به پیامبر

و بازمانده آن حفرت

معرفی

میکرد 47.او توانست ،مدیریت فرهنگی شا را که زمینه رفتارهای سیاسی بعیدی او بیود،
سامان دهی کند .سایر بنی امیه به تدریج در دایره کار فرهنگی-قومی قرار گرفتند.

48

تالش برای هم پایهدانی امویان با بنیهاشم در البهالی رفتارهای بنی امیه به خیوبی
دیده می شود 49 .پا از یک دوره ،بستر سازی فرهنگی ،پا از قتل عثمان ،شرایط خوبی
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80

برای ترمیم جایگاه اعتقادی بنیامیه و ففیلت سازی فراهم شد 50.تا جایی که هم تراز بیا
این رفتار ،باب مناقب عثمان در کتابهای حدیثی باز شد 51.در این زمان ،شا یک سیره
در خدمت حاکمان اموی بود .حتی آن چه میراث امویان دوره های قبل خوانده میی شید،
پیرو این خط ف ری به شدت حفظ شد.

52

کار دیگر معاویه ،بازسازی سیمای شا و طراحی چهره ای معنوی و در شأن پیایتختی
مسلمانان برای این شهر بود .از این جا بود که شا به سرزمین مقدس ،مدفن پیامبران 53و
شهری معنوی شهرت یافت 54تا خأل معنوی پایتخت اندکی برطرف شود 55.بر این اساس،
شا از جهت سرزمینی و از جهت شخص معاویه و امویان ،چیزی کمتیر از بنیی هاشیم و
مدینه نداشت .با این حال ،هنوز ح ومت معاویه برای مسلمانان تعرییف نشیده بیود .او در
راستای باورمندی مسلمانان نسبت به فرمانروایی خوی

اعال کرد ،پیامبر

خبر پادشاهی او را داده است و از وی خوش رفتاری با مرد را خواسته است.

پیی

تیر

56

با این همه ،اندیشه جبرگرایی57برای توجیه قدرت معاویه کارکرد بیی نظییری داشیت.
نخستین بار سیستم ح ومت معاویه ،آغازگر اندیشه جبرگرایی در قالبی اسالمی بود 58.آیه

بیست و ش سوره آلعمران که میفرماید« :پروردگیارا ،فرمیانروایی از آن توسیت؛ هیر
کسی را که بخواهى ،فرمانروایى می بخشى؛ و هر کا را که نخواهی ،نمیی دهیی» بیه
خوبی نق

یک شاه واژه را برای او در مناظرات کالمی شامی-غیرشامی بیازی کیرد 59و

گفتمان غلبه را بهتر از هر چیز توجیه کرد.
اندکی بعد ،گفتمان غلبه از سوی فقیهان و سیاست مداران دربارش به اندیشیه اجمیاع
تبدیل گردید .این اجماع ،خیلی زود یک پایه فقه سنی شد اما با این حال ،جبرگرایی زمینه
تف ر نوپای اجماع 60به شمار می رفت .بر این مبنا ،خیرو بیر حیاکم ،بیرهم زدن اجمیاع
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مسلمانان شمرده میشد .نمود این اندیشه پا از خسیتگی قباییل عربیی از جنیت هیای
روزگار امیرالمممنین حفرت علی

و تالش برای بازگشت به دوران خیوش فتوحیات و

روزگار سروری قو عرب بود که رفته رفته ش ل می گرفت تیا قباییل عربیی بیر مبنیای
قومی ،این بار زیر نظر امویان ،یک پارچه شوند .بر مبنای این اندیشه که خیلی زود جنبیه
عمومی به خود گرفت ،حفرت حسن بن علیی

در حیدیثی مجعیول ،آغیازگر اجمیاع

خوانده شد61و حفرت حسین بن علیی

بیه دلییل

خرق اجماع به شهادت رسید62.جالب آن که خیلی زود این اندیشه به پیامبر

منسیوب

مسلمانان پا از سال ها کشم

شد و تمامی روایت های قتل مخالفان اجماع به آن حفرت

پیوند خورد.

63

از دیگر سازوکارهای معاویه در سنتسازی ،ایجاد رقابت های قبیلهای و سیرزمینی بیا
مایه وطن پرستی در میان مسلمانان با هدف دیارگرایی بود .در این راستا و برای رقابت با
شا نگاران که ففایل شا را مینوشتند ،شرح ففل شهرها آغاز شد.

87
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بررسی سیر تاریخی روزه عاشورا؛ موضوع پخش
الف) پیشینه روزه داری در ادیان ابراهیمی

ادعای روزه داری در ادیان ابراهیمی مستند به یازده آیه در قرآن است .سرآمد این آیه-
ها ،آیه 783سوره بقره است که به روشنی ،روزه در ادیان پیشین را تأیید میکند64.سه آیه
بعدی و پا از آن آیه 747از همین سوره ،توضیحی درباره روزه واجب ارائه میکنند و در
سایر سورهها ،به شماری از روزههای کمتر فراگیر مانند روزه نذر65و کفاره بر میخوریم.

66

جالب آن که ،در میان اهل شریعت رسم بود روزههایی را بر خود قرار میی دادنید ،همیان
گونه که حفرت مریم

روزه س وت را بر خود قرار داد .اسال این روزه را فسخ کرد.

67

روزه وصال که از روزههای اهل کتاب بود ،در اسال ممنوع شد 68.گزارش های مربوط به
یهودیان سال ششم هجری نشان میدهند که برخی از ایشان جمعهها را روزه میگرفتند.
هم چنین میان شماری از گروه های دینی رسم بود روزهای پنج شنبه ،جمعیه و شینبه را
روزه میگرفتند.

69

در حجاز ،روزه داری برگرفته از آیین حنیف بیود .اگیر ایین سیخن درسیت باشید کیه
نخستین بار پا از پیروزی در پی ار بیدر و در پیی آن روی یرد تیازه موسیویان در برابیر
مسلمانان ،کم کم روال پیوندهای عقیدتی مسلمانان و یهود روبه گسسیت نهیاد ،در ایین
صورت باید قبول کرد ،مرزهای روزه داری در این زمان ،میان مسلمانان و اهل یهود بیشتر
مشخص شده بود.
هم چنین ،روزهداری در اعیاد و مناسبت ها در میان مسیحیان مرسیو بیود 70.گیاهی
مناسبت ها ،زمان زییادی را بیه خیود اختصیاص مییدادنید71و چنید میاه متیوالی طیول
میکشیدند 72.این رسم در میان یهود نیز دیده میشد 73اما در بین مسلمانان ،گویا حمیزه
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89
عموی پیامبر

 ،پیرو رسمی حنیفی ،روزهای جمعه و شنبه را روزه میگرفت 74.با آن که

برخی روزه ده روز آغاز سال قمری در جاهلیت را تأیید میکنند اما به نظر می رسید ایین
بیشتر یک گمان تاریخی است 75.با همه این ها ،در آغاز تش یل دولت نبوی ،روزهداری به
قصد شفای بیماران روا داشت76.از این ها که بگذریم ،سخنانی که بیین جعفیر بین ابیی
طالب (د8 .جمادی االول سال 8ه.ق) و نجاشی رد و بدل شد ،دلیلی بر روزهداری پی

از

هجرت است 77.گواه دیگر ،خبیری از روزهداری ا شیریک دوسیی 78درسیت بیه هنگیا
هجرت به مدینه و پی

از تشریع صو است.

79

ب) عاشورا نماد مقاومت شیعی؛ مقصد پخش

کهنترین گزارههای تاریخی ،برگزاری یادواره سالیانه عاشورا را اولین بار از سوی اما
سجاد

گزارش میدهند 80.زمان دقیق این گزارش مشخص نیست ،اما شاید این رفتار

در عصر زبیریان آغاز شده باشد؛ زیرا حادثه کربال نماد مبارزه با امویان بود و تمایل آنها به
این موضوع جالب توجه بود 81.روش امویان در ابتدای کیار؛ یعنیی دوران سیه خلیفیه اول
خوی  ،بر اساس گفتمان غلبه بود اما در عصر عبدالملک ،به ویژه پا از آن کیه اموییان
تجربه بَست نشینی عبداهلل بن زبیر را در رسیدن به خالفت دیدند82،رویه همانندی را آغاز
کردند.
از این رو ،عبدالملک 83و سردارش حجا بین یوسیف 84بیا ایین برنامیهرییزی؛ یعنیی
بیتوتهای مشروعیت ساز در م ه ،بر مسند ح ومت نشسیتند 85.ایین چهیره دینیی سیبب
میشد آنها با روی ردی آیینی ،به مبیارزه بیا مخالفیان بپردازنید .از ایین رو ،روزه عاشیورا
نخستین بار از سوی حجا رسم شد .وی دستور داد ،امویان آن روز را شادی کننید و روز
تهیه مایحتا اهل خانه در نظر بگیرند و انواع غذاها را در خانه فیراهم کننید .ایین گونیه
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شیرینی میپختند ،لباس های نو میپوشیدند ،سرمه میکشید و به حمیا میی رفتنید کیه
همه این ها نشانه عید بود.

86

این گونه ،جشن بزرگ بنی مروان در این روز در میان گزارشهیای تیاریخی ،سییاهه
بلند باالیی دارد 87.به نظر میرسد ،ایشان پییرو سینتی خیاص 88کیه روزه داری را بیرای
حوایج مقدس تجویز می کرد ،دست به این کار زدند ،همان گونه که امویان برای پیروزی
بر اما حسین

روزه نذر کردند89.بعدها شاعران امامی مذهب ،موضیوع جشین گیرفتن

روزهای ماتم شیعه اهل عراق را به شعر درآوردند 90.تالش امویان بر این بود کیه پیا از
سرکوب قیا شیعیان در کوفه و سیستان ،انگیزه این قیا هیا را از بیین ببرنید .از ایین رو
کوشیدند ،عاشورای شیعی را با جعل روایت های مختلف به نفع خود مصادره کنند و آن را
تبدیل به جشنی مذهبی نمایند تا از این رهگذر هم انگیرهای برای خون خواهی شیعیان و
رنگی برای مظلومیت اهل بیت

در ماجرای کربال باقی نماند.

ج) همسان نمایی عاشورای یهودیان با عاشورای اسالمی؛ مسیر پخش

اصلی ترین روایت هایی که در استناد به روزه عاشورا ،مستند میشوند ،احادیثی هستند
که بنای بر آنها در سیال دو هجیرت ،پییامبر

نخسیتین بیار روزه عاشیورا را اعیال

کردند91.در شماری از دست نوشتهها ،آمده است:
اررل خثا پس از هجات با نشاهثه اوزهی یاردیان دا اوز عاشراا ،فانان
صرم آن اوز اا صادا کادنث.

92

این موضوع با شماری از سندهای تاریخی هم خوان نیست .عاشورای مقدس یهودیان،
روز دهم یک ماه عبری بود؛ چرا که یهود ،برنامههای دینی خیوی

را بیا تقیویم عبیری

انجا می دادند .هم چنین ،در منابع اسالمی ،سالیان درازی از روز دهم محر بیه عنیوان
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روز عاشورا یاد نمی شده است 93بل ه ،نا شهیدان را به سرزمینی کیه در آن بیه شیهادت
رسیده بودند ،اضافه می کردند .واژه عاشورا برای شهدای کربال بیه طیور تقریبیی پیا از
سده دو هجری متداول شد .پی

گویی معروف امیراالمممنین حفرت علیی

دربیاره

کربال ،قدیمیترین متنی است که تنها به محل شهادت شهیدان کربال اشیاره مییکنید.
هم چنین روایتی سیره گونه از اما هفتم
تأیید می کند.

94

 ،نبود نا عاشورا را در سده نخست هجیری

95

به هر حال ،با وجود تالش های فراوان بنی امیه در معرفی دهم محر به عنوان عید،
در بازکاوی دیرینهترین کتابهای لغوی در نیمه دو قرن دو  ،فراهیدی (717-700ه.ق)
هنوز مردد است که عاشورا روز نهم یا دهم محر اسیت 96.کمیی پیا از او ،مقاتیل بین
سلیمان (د770 .ه.ق) به خوبی میداند که دهم محر را عاشورا می گویند .شاید چیون او
یک مفسر شیعی بود ،با این واژه آشنا بود 97.به هر حال ،اگر برخی این شک فراهییدی را
تردیدی فقهی بدانند ،او یک واژهنویا است و صرفنظر از دو بینیها ،در بیان واژه ،نظیر
قلعی موجود در جامعه را بیان میکند .او سخن
است که روز نهم محر را روز عاشورا میداند.

را به روایتی از ابن عباس مستند ساخته

98

به هر حال ،بعدها حتی شیخ صدوق ( 387-307ه.ق) در بیان روز عاشورا ،این نییاز را
می بیند که در توضیح عاشورا بگوید که منظور روز دهم محر است99؛ چرا که برخی آن
را روز نهم میدانستند .پی

از او ،محمد بن سیرین (770-33ه.ق) خوابگردان سرشناس،

دو روز ،روزه به عنوان روزه عاشورا میگرفت 100.ایین برداشیت از عاشیورا تیا سیدههیای
متمادی استمرار داشت ،تا جایی که قرطبی (د717 .ه.ق) در تعریف عاشورا ،آن را روز نهم
و دهم ماه محر میداند و بدون آن که در این باره نظر قلعی بدهد ،سخن

را به پاییان
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81

میرساند101.موضوع نامشخص بودن نهم یا دهم بودن عاشورا ،کمکم تبدیل به مسئلهای
در کتابهای برخی از مفسران شد.

102

با این وجود ،بر خالف سخن بخاری (777-749ه.ق) ،مالک (714-43ه.ق) و ترمذی
(714-770ه.ق) 103که آورده اند ،اعراب در جاهلیت ،این روز را روزه مىگرفتنید ،104گوییا
تنها ،اشاره به یهودیان عربی دارد که چنین روزه ای را واجب میدانستند .هم چنین برآیند
یک بررسی تاریخ اخالق اسالمی این است که در سده نخست اسالمی ،چیزی به نا روزه
عاشورا در میان اهل اخالق و سال ان شهرت نداشت 105.سیر واژه عاشورا ،چیزی شبیه به
سیر تاریخی واژه صالة از عهد جاهلی به دوران اسالمی است که بار معنایی آن از دعا به
نماز تغییر کرد .در واقع ،کلمه محر  ،واژه ای اسالمی است که در جاهلیت به آن صَفَر اول
میگفتند106.در پایان آن که ،بنابر یک بررسی تقویمی ،دهم محر سال دو هجرت برابر
با بیست و پنجم تیر ماه سال دو و عاشورای یهودی ،دهم تشرین برابر با مهر میاه سیال
دو هجرت بود.
ثواب گذاری بر روزهی عاشورا مسیر پخش

تعیین میزان ثواب برای این روزه در جای خود بسیار جذاب است .دسته ای از روایتها
ثواب روزه عاشورا را برابر با بخش

گناهان یک سال میدانند .به نظر می رسد ،این ثواب

بیشتر حدیثی اخالقی است107؛ زیرا مانند همین روایت از رسول اهلل درباره روزه روز ترویه
و برابری آن با بخش

گناهان یک سال و روزه عرفه و همسانی آن با بخشودگی گناهان

دو سال به ما رسیده است108.زیباتر آن که از رسول اهلل
شخصی یک شب تب را تحمل کند ،گناهان یک سال

روایتی در اختیار است که اگر
بخشیده میشود109در این ک

قوس ،ناگهان قوس صعودی بحث در روایتی این گونه آش ار می شود که رسول خدا

و

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....

88
فرمودند:

اگا عمای باق باشث دا رال های بعث ،عالوه با دهم نیحام ،ناحم نیحام اا
اوزه خراهم داشت.

110

در برابر ،دستهای از روایتها ،روزه گرفتن روز تاسیوعا و عاشیورا را بیرای پییامبر
مسلم میگیرند111برخالف این روایت می بینیم ،آن حفرت

 ،یک روز پی

از عاشورا

و یک روز بعد آن را به عاشورا می افزایند و این؛ یعنی روزه سه روزه112.چنین تفصیلی در
این روایتها ،میراثی جز سردرگمی ندارد .از این رو ،چهار نظر نتیجه این سلسله روایت ها
در دنیای فقهی اهل سنت شد .7 :پیامبر در م ه ،عاشورا را روزه میگرفتند و کسی را بیه
این کار سفارش ن ردند؛  .7پیامبر

در مدینه ،عاشورا را روزه می گرفت و این را نسبت

به همه توصیه کردند تا جایی که بچه ها هم روزه میی گرفتنید؛  .3روزه عاشیورا پیا از
وجوب رمفان نسخ شد؛  .9پیامبر

یک روز به روزه عاشورا اضافه کرد تا مسلمانان در

این روزه داری به یهودیان شبیه نباشند.

113

روزه داری عاشورا حتی بیه دنییای پرنیدگان کشییده شید و در روایتیی منسیوب بیه
پیامبر

 ،پرندهای ش اری به نا صُیردد در عاشیورا روزه مییداشیت 114.موضیوع اسیناد

روایتهای روزه عاشورا ،خالی از توثیق است115؛ چرا که ییا نیاقالن ،ماننید ابوموسیی (د.
87ه.ق) پا از سال دو هجرت به مدینه آمدهاند یا ماننید ابین زبییر (13-7ه.ق) کیه در
زمان روزه عاشورای ادعایی یک سال بی

ندارد و یا فردی چون معاویه116که در آن زمان

مسلمان نشده بود و در مدینه نبود که شاهد چنین چیزی باشد .بعید نیست که نسل بعدی
امویان ،این روزه را به معاویه نسبت دادند تا بتوانند آن را به باور عمومی اهل شا تبیدیل
کنند و هم معاویه در ردیف راویان قرار بگیرد 117.اما دستهای از روایتها بیان میکنند که
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پیامبر

سنت های حفرت موسی

84

را نمی دانسیت و آن را از یهیود آموخیت .ایین

سخن با قرآن هم خوانی ندارد؛ زیرا سنن مورد اختالف میان یهودیان در قرآن آمده است
چه رسد به این که پیامبر

را از این گونه خبرها ،آگاه نساخته باشد.

118

روزه عاشورا میان دیدگاههای مختلف فقهی-تاریخی-تفسیری؛ ابزار پخش
الف)تطور تاریخی  -معنایی عاشورا

در روزگار معاویه ،افرادی هم چون ابوهریره (د74 .ه.ق) ،عمرو بن عیاص (د97 .ه.ق)،
مغیرة بن شعبه (د70 .ه.ق) و عروة بن زبیر (49-37ه.ق) بیا ادعیای آگیاهی بیه قیرآن و
سنت ،به خوبی مسیر جعل سنن را برای معاویه و امویان هموار میکردند 119.ن تیه مهیم
این است که از تأمالت تاریخی مشخص میشود ،راویان گزارش های تاریخی ،فهم خود
از عاشورا را به روایتهای عاشورا آمیختهاند120.دیرینهترین متون تاریخی ،نشان میدهنید
که یهودیان این روز را یو غرق فرعونیان و یک عید الهی میدانستند .هم چنین

از

این رو ،در سال دو هجری ،آن را روزه گرفت و دستور داد ،مسلمانان که بهترین پییروان
انبیای پیشین و حفرت موسی

بودند ،این روز را روزه بدارند.

اگر این گزاره را بپذیریم ،در واقع رسول اهلل

با این کار بیه ییک ییو اهلل ،قیالبی

اسالمی بخشیده اند121.ناگفته نماند ،هم زمان با فرارسیدن سده چهار و انیدکی پیی

از

آن ،به دلیل ظهور جریان های سیاسی قدرت مند شیعه و به ویژه با رسمی سازی عزاداری
عاشورا در سال 377ه.ق از سوی آل بویه ،122جریانی در اهل سنت با نوشتن کتاب هیایی
در ففل عاشورا کوشید روی رد سیاسی به گرامی داشت عاشورا در دوران گذشته را رنیت
و بوی مذهبی ببخشد.

123

ب) فقهی

فقیهان مسلمان پیرو روایتهای رسیده ،درباره وجوب یا استحباب روزه عاشیورا چنید

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....

40

نظر را ارائه کردند .شماری از علمای شیعه ،ماننید عالمیه حلیی (177-798ه.ق) ،عالمیه
مجلسی (7770-7031ه.ق) ،محقق قمی(7737-7777ه.ق) روزه عاشیورا را واجیب نمیی
دانستند .در مقابل ،تعداد بسیار کم شیماری از عالمیان امیامی ،نظرشیان بیر وجیوب روزه
عاشورا بود و گروهی آن را منسوخ رمفان می دانستند124.این روی یردی بیود کیه شییخ
صدوق عالم عصر غیبت برگزیده بود125.در پی او ،شییخ مفیید (973-338ه.ق)126و شییخ
طوسی(970-387ه.ق) این سخن را پذیرفته بودند127.در این میان ،سید بین طیاووس ،بیا
طرح باب «فیما نذکره من صو یو عاشوراء و ففله و الدعاء فییه» در اقبیال ،اسیتحباب
این روزه را رد کرد.

128

هم چنین ،در میان اهل سنت ،بازار گفتوگو پر رونق بود .همان گونیه کیه ابوحنیفیه
(770-80ه.ق) آن را واجییب میییدانسییت و شییافعی(709-770ه.ق) آن را دارای کمتییرین
مرتبه استحباب میدانست .ابن حنبل(797-779ه.ق) این روزه را واجیب میی شیمرد امیا
قسلالنی(473-877ه.ق) به اسیتحباب ممکید رأی مییداد و زرقیانی (د7371.ه.ق) آن را
منسوخ مستحب می شمرد 129.هم چنین شافعی در االُ در اشاره به روزه عاشیورا ،همیان
روایتی که دیگران به وسیله آن ،تشریع روزه عاشورا را به پیامبر
بار او به اما علی

نسبت می دهید130.پیی

نسبت می دادند این

از او مالیک(714-43ه.ق) در المدونةة-

الکبری ،روزه عاشورا را فرصت مناسبی برای قفای روزه های رمفان می داند131،همو در
کتاب معروف

الموطأ در دو روایت ،روزه عاشورا را منسوخ مخیر میداند.

132

بازتاب این گردش آرا ،تأیید این است که همان فرآیندی که روزه عاشورا در کتابهای
فقهی شیعه پیمود تا در رساله های فقیهان هیم عصیر بیه روزه ای تمیا م یروه تبیدیل
شود 133در کتابهای اهل سنت مشاهده میکنیم .تفاوت آن در این است که در میواردی
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47

به دلیل مخالفت با شیعیان به روزهای واجب تبدیل شد .حال آن که علمیای اهیل سینت
سده های نخست ،چنین نظری نداشتند .برخیی از نویسیندگان معاصیر اهیل سینت ،رأی
ایشان درباره روزه عاشورا را چنین نشان می دهند :الف) حنفیی هیا :روزه عاشیورا م یروه
است مگر این که یک روز از قبل یا بعد عاشورا به آن افزوده شود؛ ب) مال یها ،شافعیها
و حنبلیها :روزه عاشورا و تاسوعا مستحب است.

134

ب)تاریخی-تفسیری

در حالی که برخی از مورخان و محدثان ،تاریخ وجیوب روزه عاشیورا را مربیوط بیه
زمان هجرت پیامبر

به مدینه میدانند ،135بعفی از علمای اهیل سینت ،رواییت روزه

عاشورا را به پروردگار منسوب میکردند136.درست بر خالف این امر ،روایتی از عایشیه در
دست است که پیامبر

پی

از بعثت ،روز عاشورا روزه می گرفتند137ولی پا از آن که

در سال دو هجرت ،روزه رمفان واجب شد ،پیامبر

مسلمانان را دربیاره روزه عاشیورا

مخیر کرد .این یعنی هیچ ح م شرعی درباره وجوب یا اسیتحباب روزه عاشیورا از سیوی
پیامبر
رسول خدا

ملرح نشده بود138.درست بر خالف ایین موضیع گییری ،در سیخنی دیگیر از
می خوانیم:
آن حضات ،از دختاشحان زهحاا

و رحایا نحاداان خرارحت فحا فازنحثان

شحاخرااشان اا فا شب اوز عاشراا شحا نثه ث فا خرد بحا ف اکح آد دهانشحان،
آناا اا از گار گ نگه بثااد.

139

این در حالی است که فرزندان حفرت زهرا

پیا از سیال دو و پیا از وجیوب

رمفان به دنیا آمدند .از سوی دیگر ،روایت هایی کیه مییگوینید ،پییامبر

در مدینیه،

عاشورا را روزه گرفتند ،دو دسته هستند .طبق شماری از این داده ها ،آن حفیرت

در

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....

47

مخالفت با یهود ،عاشورا را روزه می گرفتند140.از این رو ،برخی همین را تفسیر مییکننید
که پیامبر

 ،روز نهم را اضافه کردند تا مسلمانان شبیه به یهودیان نباشند141.در بییان

دیگری در همین باره آمده است:
از آن جا که یاردیان آن اوز اا عححث نح گافت حث ،پححان ا
نخالقت با آناا درترا داد ،اهل ارالم ،ایس اوز اا اوزه بگحانث.

در حدیثی دیگر میی خیوانیم ،آن حفیرت

دا اارحتای

142

 ،پیا از نیزول روزه رمفیان ،دیگیر

دستوری نسبت به روزه عاشورا ندادند .این خود صحابه بودنید کیه بعیدها عاشیورا را روزه
گرفتند143.پیرو همین سبک ،برخی از مفسران در تفسیر آیه 789سیوره بقیره واژه «أَیَّامیا
مَعْدُودات» را به روزه نسخ شده عاشورا یا سه روز ،روزه هر ماه قمری تفسیر میکننید.

144

برخی از مفسران ،در بیان آیه «وَ لَیالٍ عَشْرٍ» آن را روزه اول تا دهم محر (عاشورا) میی-
دانند145؛ یعنی همه ده روز اول محر را به ضمیمه عاشورا در تفسیر این آیه وارد میکنند.
در ادامه این روش ،گروهی دیگر ،آیه 797سوره اعراف «وَ أَتْمَمْناهیا بعَشْیرٍ» را اشیاره بیه
وجوب روزه دهه اول محر و عاشورا تفسیر کردند146.جالب آن که مقاتل بن سلیمان روزه
عاشورا را رسمی نبوی میداند که همان زمان ،تنها برخی روزه می گرفتنید و عیدهای بیه
ثواب روزه اطعا می کردند و همین روزه با رمفان نسخ شد.

147

در حالی که پیشگامان تاریخنگاریهای موجود؛ یعنی واقدی (701-730ه.ق) با کتاب
مغازی و ابن هشا (د778 .ه.ق) اشاره ای به روزه عاشورا نمیکنند ،ایین تنهیا ابین سیعد
(د703.ه.ق)148طبری(د370.ه.ق)149و ابن عبدالبر(د973.ه.ق) 150در قالب تک روایتی کوتاه
هستند که به روزه عاشورا میپردازند .شاید مشهورترین روایتها در بیاب روزه عاشیورا از
سلمة بن اکوع(د19.ه.ق) است که میگوید:
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پحان ا

43

عاشراا اا اوزه ن گافت ث و به دیگاان هم فرصحه ن کادنث.

یحیی بن حسین (د748.ه.ق) این روایت را گزارشی خاص قبیله بنی اسلم میدانید.

151

هم چنین در میان مفسران متقد  ،قمی (زنیده در 301ه.ق) مفسیر شییعه ،آن را منسیوخ
رمفان می دانید152و جصیاص(310-307ه.ق) روزه عاشیورا را بیر مبنیای اصیلی فقهیی
میپذیرد که خودش ملرح می کند 153 .هم چنین ،ابن ابی حیاتم(371-790ه.ق) از بیاب
نقل پیشینیان آن قبول دارد 154اما طبری در اظهار نظری تفسییری ،آن را روزه ای نسیخ
شده ،می داند.

155

نتیجهگیری

بررسی ها نشان میدهند ،روزه دارى در عاشورا سنتی اموی بوده است کیه بیا هیدف
حذف جایگاه بنی هاشم و تقویت آیینی بنی امیه ،جامه فرهنگی به تن کیرد .در حقیقیت،
فاصله زمانی بین شهادت اما حسین

تا سقوط این سلسله ،بهترین فرصیت را بیرای

امویان فراهم کرد تا با بهرهگیری از رفتار خانیدانی و همیراه سیازی محیدثان و مورخیان
درباری انتقا از بنی هاشم را به رویدادی تاریخی -حدیثی پیوند دهند.
طرح موضوع روزه عاشورا موضوعی بود که مورد بازکاوی این مقالیه قیرار گرفیت تیا
سازوکار چهره دینی بخشیدن به موضوع های مهم برای امویان را آش ار کند .امیری کیه
ضرورت کاوشی اجتماعی به نظر میرسد .گویا طرح ایین رسیم امیوی ،ناخواسیته راه بیه
انجمن فقیهان یافت .بر این اساس آنچه امروزه در مییان شییعیان شیبه قیاره بیه شی ل
خودداری از خوردن و آشامیدن بدون قصد روزه تا غروب عاشورا ،خوردن و نوشیدن ناچیز
به قصد روزه نبودن و هم ش ل نشدن با بنی امیه دیده میشود ،نوعی جمع بندی بین دو
دیدگاه شیعه و اهل سنت و پی آمد چیرگی روزه عاشورا بر تاریخ فقه شیعه است.
همچنین کشاندن برخی سنن دیگر مانند وارد کردن نعل و زین اسب به نشان خیوش

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....
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یمنی و روزی آوری در حقیقت هنر امویان در تبرک نعل و زین قیاتالن کیربال بیود کیه
ناخواسته از میان اندیشههای اموی به زندگی امامییه راه یافیت .ایین موضیوع بیه همیراه
موضوع هیایی چیون میاجرای کفیر ابوطالیب
امیرالمممنین حفرت علی

 ،تغیییر دییدگاه مسیلمانان نسیبت بیه

 ،جشن ،سرمه کشی در عاشورای سده چهار در میان اهل

سنت و توسعهی جبرگرایی ،مباحثی هستند که میتوانند محور پژوهشیی در شییوه ییابی
نمونه هایی دیگر از برساخته های امویان باشند.
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پینوشتها:
 . Toresten Hagerstrand.
 . Contagious diffusion

 .3ابراهیم بزرگر ،نظریه پخش و بازتاب انقالب اسالمی ،پژوهش حقوق و سیاست ،1381 ،شماره
 ،8ص 45؛ سید محمد صادق حسینی و ابراهیم برزگر ،نظریه پخش و بازتاب انقالب اسالمی ایران برر
عربستان سعودی ،مطالعات انقالب اسالمی ،سال دهم ،تابستان  ،1392شماره  ،33ص174-175؛ جمیل

میالنی و محمد تقی اسماعیلی ،نظریه پخش و بازتاب انقرالب اسرالمی ایرران برر پاکسرتان ،مطالعرات
انقالب اسالمی ،سال یازدهم ،پاییز  ،1393شماره  ،38ص .49-50

 .4ابراهیم بزرگر ،نظریه پخش و بازتاب انقالب اسالمی ،پیشین ،ص  .46
 .5سید نظام الدین موسوی ،رضا سیمبر و روح اهلل قاسمیان ،تأثیر انقالب اسالمی ایران بر خیرز

های مردمی در جهان عرب ،پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سال سوم ،شماره  ،11تابسرتان  ،1393ص 4و
5؛ به نقل از محمد باقر حشمت زاده ،تأثیر انقالب اسالمی بر کشورهای اسالمی ،چرا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،1387،ص  .95-94

سروم ،تهرران:

 .6شیخ مفید ،ارشاد ،قم :کنگره1413 ،م ،ج  ،1ص  .289
 . 7سرشناس ترین این افراد ،حجر بن عدی ،عمرو بن حمق خزائی و رشید هجری بودند .یعقوبى،
پیشین ،ج ،2ص230؛ حجر بن عدی که گریخته بود در حالی در غاری یافته شد که به نیش ماری از
دنیا رفته بود .سر

را بریدند و به شام فرستاند .سر او دارنده نشان اولین سری است که در

سرزمینهای اسالمی چرخانیده شد .ابن کثیر ،پیشین ،ج ،8ص.48

 .8الیعقوبى ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صادر ،بى تا ،ج ،2ص .232
 .9الطبری ،تاریخ طبری ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ،ط الثانیه ،بیروت :دار التراث1967 ،م،

ج ،5ص .330

 .10یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص .232
 .11الدینوری ،األخبار الطوال ،تحقیق عبد المنعم عامر مراجعه جمال الدین شیال ،قم :منشورات

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....
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الرضى ،1368 ،ص .215

 .12البالذرى ،انساب االشراف ،تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى ،بیروت :دار الفكر1417 ،ه.ق

1996/م ،ج ،5ص165؛ طبری ،پیشین ،ج ،5ص .330
 .13یعقوبی ،پیشین ،ج ،2ص .238
 .14همان ،ج ،2ص.222

 .15المقدسی ،البدء و التاریخ ،بور سعید :مکتبة الثقافة الدینیة ،بى تا ،ج ،6ص.6
 .16کلینی ،کافی ،قم :دارالحدیث1429 ،ه.ق ،ج  ،2ص  . 498

 .17ابن شهرآشوب ،مناقب ،قم :عالمه1379 ،ق ،ج ،3ص  .365
 .18ابن سعد ،الطبقات الكبری ،تحقیق محمد بن صامل السلمى ،الطائف :مکتبة الصدیق،
1414ه.ق1993/م ،خامسة،1ص302؛ مقدسی ،پیشین ،ج ،5ص .75گویا این اتهام می توانست

شور های حسنیان را با مشكل یارگیری و مشروعیت مواجه سازد .
 .19یعقوبى ،همان ،ج ،2ص .230
 .20ام سلمه همسر پیامبر از جناح هوادار امام علی
کرد .از دیدگاه او این کار در واقع سب پیامبر
پس از رحلت رسول خدا

نسبت به این موضوع به شدت اعتراض

بود .بالذری ،پیشین ،ج ،2ص .405-406گفتنی است

همسران وی به چهار جناح سیاسی تبدیل شدند .

 .21المسعودی ،مروج الذهب ،تحقیق اسعد داغر ،چا
ص .14
 .22ائمه امامیه ،سب امیرالمؤمنین حضرت علی

دوم ،قم :دار الهجرة1409 ،ه.ق ،ج،3

 ،را سب اهل بیت

میشمردند .ن.ک:

الصالحی الشامی ،سبل الهدى ،تحقیق عادل احمد عبد الموجود و على محمد معوض ،بیروت :دار
الكتب العلمیة1414 ،ه.ق1993/م ،ج ،11ص . 8
 .23المقریررزى ،إمترراع األسررماع ،تحقیررق محمررد عبررد الحمیررد النمیسررى ،بیررروت :دار الكتررب
العلمیة1420،ه.ق1999/م ،ج ،11ص .178
 .24صالحی شامی ،پیشین .
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 .25طبری ،پیشین ،ج  ،5ص.272
 .26مقدسی ،پیشین ،ج ،6ص.5
 .27بالذری ،پیشین ،ج ،5ص203؛ طبری ،همان ،ج ،8ص129؛ مسعودی ،همان ،ج ،3ص8؛ زیاد
مردی حیلهگر و در سیاست توانمند بود از این رو معاویه برای به خدمت در آوردن وی کوشید تا او را

ترفیع شخصیت دهد و بعد به خدمت درآورد .بنابراین ،زیاد را در سال 45ه.ق به امارت بصره فرستاد .
 .28بالذری ،همان ،ج ،5ص154؛ ابن حیون ،شرح االخبار ،تحقیق سید محمد حسینی جاللی ،قم:

جامعه مدرسین ،ج ،2ص  .164

 . 29ثروت معاویه به هنگام مرگش با دارایی پادشاهان ایران و روم برابر بود (ن.ک  :مقدسى،

پیشین ،ج ،6ص .)6

 .30ابوذر آیه  34سوره توبه« ،وَ الَّذینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذابٍ أَلیمٍ» را در شأن کسانی می دانست که مانند معاویه مال اندوزی می کنند اما معاویه کوشید با
حذف واو از ابتدای آیه ،آن را به اهل کتاب نسبت دهد .ابن سعد ،پیشین ،ج ،4ص170؛ طبری،
پیشین ،ج ،4ص283؛ جاحظ نیز این سیاست معاویه را نكوهید (جاحظ ،الرسائل السیاسیة ،چا

دوم،

بیروت :دار و مكتبه هالل1423 ،ه.ق ،ص  .)350

 .31وقتی عمر در بازدید از شام از او پرسید« :چرا این موکب شاهانه را راه انداخته ای؟» گفت:

«این کار من برای نشان دادن عظمت مسلمانان است (ن.ک :ابن عبدالبر ،االستیعاب ،ج ،3ص .)1417
 .32مقدسی ،پیشین ،ج  ،6ص .7

 .33ذهبی ،تاریخ االسالم ،تحقیق عمر عبد السالم تدمرى ،ط الثانیة ،بیروت :دار الكتاب العربى،

1413ه.ق1993/م ،ج ،21ص .18

 .34زینب دختر امیرالمؤمنین حضرت علی

در سخنرانی معروفش در شام ،این پیوستگی را

تایید کرد (ن.ک :ابن طیفور احمد بن ابی طاهر  ،بالغات النساء ،قم :دار الشریف الرضی ،بی تا ،ص

 .)36

 .35در این جا ،واژه صهر را معاویه به کار برده است که در هر دو معنای ،داماد و خویشاوند برابرر

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....
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برادر همسر به کار رفته است .همان طور که عبداهلل بن جحش ،و عبداهلل بن عمرر را صرهر نبری برابرر
برادر خانم پیامبر خوانده اند (ن.ک :بالذری ،پیشین ،ج ،5ص119؛ ابن عسراکر ،تراریخ مدینةة دمشرق،
بیروت :دارالفكر1415 ،ه.ق ،ج ،31ص 182؛ زرکلی ،األعالم ،ط الثامنة ،بیروت :دار العلرم للمالیرین،
1989ه.ق ،ج ،4ص.76
 .36جاحظ ،پیشین ،ص 345؛ بالذری ،پیشین ،ج ،5ص119؛ هم چنین ابن عبد ربه اندلسی بابی به
نام فضایل معاویه را به ثبت رسانده است (ن.ک :ابن عبدریه ،العقد الفرید ،بیروت :دار الكتب العلمیة،
1404ه.ق ،ج ،5ص )111؛ گفتنی است پیروان حالجیه در اهواز برای رقابت با معاویه ،محمد بن ابوبكر
را خال المومنین میگفتند (ن.ک :ابوعلى تنوخی ،نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة ،بیروت :بی جا،

 ،1391ج  ،1ص  .)175

 .37خطیب بغدادی ،تراریخ بغرداد  ،تحقیرق محمرد عبردالقادر عطرا ،بیرروت :دارالكترب العلمیره،
1417ه.ق1997/م ،ج  ،8ص 262؛ مزی ،تهذیب الكمال ،تحقیق بشرار عرواد معرروف ،چرا

چهرارم،

بیروت :مؤسسه الرسالة1413 ،ه.ق 1992/م ،ج  ،5ص 577؛ ذهبی ،پیشین ،ج  ،10ص .122
 .38هواداران معاویه برای کاستن از موضوع پیشوایی در این آیه ،برای آن داستانی نقل میکردند که

تنها برداشت از آن بخشش انگشتر به فقیر بود نه بحث حق رهبری (ن.ک :محمد ثنااهلل مظهری ،التفسیر
المظهری ،تحقیق غالم نبی تونسی ،بیجا :مکتبة رشدیة ،1412 ،ج ،3ص  .)132
 .39خطیب بغدادى ،پیشین ،ج ،3ص 160؛ ج ،14ص  .328
 .40برای نمونه در پاره ای از این دست احادیث میخوانیم :اگر پیامبری پس از رسول اهلل
میآمد ،او عمر بن خطاب بود (ن.ک :أبویوسف البسوى ،المعرفة و التاریخ ،تحقیق اکرم ضیاء العمرى،
ط الثانیة ،بیروت :مؤسسة الرسالة1401 ،ه.ق1981/م ،ج ،1ص ، 462ج ،2ص 500و ص769؛ ابن
عبدالبر ،پیشین ،ج ،3ص1147؛ این حدیث در واقع رقیب روایت پیامبر

درباره حضرت علی

است که او را به منزله هارون نسبت به موسی می دانست .ابن عبدالبر ،پیشین ،ج ،3ص .1098

 . 41در روایتی جالب می خوانیم :فضل عایشه بر دیگر زنان پیامبر مانند برتری آب گوشت است
نسبت به دیگر غذاها (ن.ک :بالذری ،پیشین ،ج ،2ص42؛ ابن سعد ،پیشین ،ج ،8ص63؛ ابن عبدالبر،
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پیشین ،ج ،4ص .)1883
 .42این روال چه در روزگار معاویه و چه در عصر دیگر شاهان اموی برقرار بود .برای نمونه
آوردهاند :پیامبر بارها به خانه ام حرام (همسر عبادة بن صامت) وارد می شد و او به پیامبر غذا می داد،
یک روز که پیامبر وارد شد ،ام حرام پیامبر را اطعام کرد و شروع کرد به گرفتن شپش های سر پیامبر.
(ن.ک :البیهقى ،دالئل النبوة ،تحقیق عبد المعطى قلعجى ،بیروت :دار الكتب العلمیة1405 ،ه.ق1985/م،
ج ،6ص)450؛ در جای دیگر می خوانیم :پیامبر

در بازاری سرپا ادرار کردند (ن.ک :صالحی شامی،

پیشین ،ج ،8ص)14؛ یا این داستان که از زهرى ،فقیه دربار امویان ،روایت شده است :یک چندی وحى
به پیامبر نمی رسید .آن چنان غمدار شد که بر قله کوه هاى بلند مىرفت که خود را به پایین پرت کند
و چون به باالى کوه مىرفت جبریل بر او نمایان مىشد و گفت :تو به راستی پیامبری ،به خود شک راه
نداده و رفتارهای عجوالنه نداشته با

(طبری ،پیشین ،ج ،2ص305؛ ذهبی ،پیشین ،ج ،1ص .)119

 .43جاحظ ،پیشین ،ص .342
 .44ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،تحقیق محمرد ابوالفضرل ابرراهیم ،قرم :کتابخانره آیرت اهلل

مرعشی1404 ،ه.ق ،ج  ،4ص  .57

 .45طبری ،پیشین ،ج  ،4ص  .464
 .46ابوبكر سور آبادى ،تفسیر سور آبادى ،تحقیق على اکبر سعیدى سیرجانى ،تهران :فرهنگ نشرر
نو ،1380 ،ج  ،2ص 1381؛ نظام الدین نیشابورى ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،تحقیق شریخ
زکریا عمیرات ،بیروت :دارالكتب العلمیه1416 ،ه.ق ،ج  ،4ص 362؛ محمود بن ابو الحسن نیشرابورى،
ایجاز البیان عن معانی القرآن ،تحقیق حنیف بن حسن القاسمى ،بیروت :دارالغررب اسرالمی1415 ،ه.ق،

ج  ،2ص  .502

 .47همان ،ج ،24ص  .91
 48جاحظ ،الرسائل السیاسیه ،چا

دوم ،بیروت :دار و مكتبه هالل1423 ،ه.ق ،ص  .442

 49عمرو پسر عاص در رویارویی با بزرگان اسكندریه در فتح مصر ،خود را اهل بیت پروردگار

معرفی کرد (ابن عساکر ،همان ،ج ،46ص  .)160

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....
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 .50همران ،ج ،39ص94-93؛ ابوحیران توحیردی ،االمتراع و الموانسره ،بیرروت :مکتبةة عنصررریه،
1424ه.ق ،ص 383؛ صالحی شامی ،پیشین ،ج  ،11ص .280



 .51ذهبی ،پیشین ،ج  ،1ص .381
 .52بعدها حجاج بن یوسف ،مصحف عثمانی که پس از کشته شدن عثمان ،ترک شده بود بره هرر
زحمتی بود بازیافت و دوباره آن را مصرحف رسرمی دولرت اعرالم کررد (ن.ک :همران ،ج ،9ص130؛
السمهودی ،وفاء الوفاء ،بیروت :دار الكتب العلمیه2006 ،م ،ج ،2ص .)198
 .53به گزار

ابن عساکر ،شام محل دفن  1700پیامبر بود (ابن عساکر ،همان ،ج  ،2ص  .)411

 .54احمد ابن الفقیه ،کتاب البلدان ،تحقیق یوسف الهادى ،بیروت :عالم الكتب1416 ،ه.ق1996/م،

ص .164

 .55این که معاویه پایتختش را از شام به مدینه یا مكه منتقل نكرد ،نشان از نداشتن پایگاه مردمی

وی در آن نواحی است و نشان میدهد کار او بدون شامیان پیش نمی رفت .
 .56ابن عبدربه ،پیشین ،ج ،5ص  .112

 .57یزید به هنگام آوردن سرها در مجلس شام جبرگرایی خود را آشكار کرد (ن.ک :طبری ،پیشین،

ج ،4ص  .)464

 .58احمد بن سلیمان ،حقائق المعرفة فی علم الكالم ،تصحیح حسن بن یحیى ،صنعاء :مؤسسة

اإلمام زید بن علی1424 ،ه.ق ،ص 216؛ سید مرتضى بن داعى حسنى رازى ،تبصرة العوام في معرفة
مقاالت األنام ،تصحیح عباس اقبال آشتیانى ،چا

دوم ،تهران :اساطیر ،1364 ،ص 176؛ بعدها پیوند

معاویه پسر یزید بن معاویه به مسلک قَدَری سبب آن شد تا او از حكومت کناره گیری کند (ابن
العبرى ،تاریخ مختصر الدول ،تحقیق انطون صالحانى الیسوعى ،چا

سوم ،بیروت :دار الشرق،1992 ،

ص111؛ مقدسی ،همان ،ج ،6ص.)16
 .59بالذری ،پیشین ،ج ،5ص54؛ ابن قتیبه دینوری ،اإلمامة و السیاسة ،تحقیق علی شیری ،بیروت:
داراألضواء1410 ،ه.ق1990/م ،ج ،1ص214؛ هم چنین روایتی را از پیامبر

نقل کردند که میگوید:

پس از خالفت ابوبكر و عمر و عثمان ،پادشاهی به هر که خدا بخواهد می رسد (ن.ک :بالذری ،همان،
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ج  ،5ص .)232
 .60اندیشه اجماع پس از جبرگرایی ،بهترین نظریه ای بود که می توانست امویران را در برابرر هرر
شورشی ایمن بدارد .نویسنده نقش متكلمان رومی و باور قدری آنهرا ،در اندیشره جبرگرایری را دور از
نظر نمی داند.
 .61بالذری ،أنساباألشراف ،پیشین ،ج ،3ص287،272؛ مسعودی ،پیشین ،ج ،2ص.430
 .62طبری ،پیشین ،ج ،5ص357؛ ابن اعثم ،پیشین ،ج ،5ص .56

 .63ابن عبدالبر ،پیشین ،ج ،3ص.069
 .64ن.ک :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،روزه بر شما الزم شده است ،همان گونه که بر کسانى که

پیش از شما [بودند] قرار شده بود .

 .65ن.ک :مریم ( )19آیه « :26من براى [پروردگار] رحمان روزه نذر کردهام ،و امروز هرگز با
کسی سخن نخواهم گفت».
 .66ن.ک :روزه کفاره گناه قتل در آیه  92سوره نساء« :و هر کس مؤمنى را به اشتباه کشت  ...باید
دو ماه پی در پی -به عنوان توبهاى از سوی خدا -روزه بگیرد ».درباره روزه کفاره گناه شكستن سوگند
در آیه  89سوره مائده این گونه آمده است« :سوگندهایى که [عمدا] مىخورید [و مىشكنید] ...
کفّارها

 ...سه روز روزه  »...هم چنین کفاره کشتن حیوانات در احرام در آیه  95سوره مائده این

چنین گفته آمده است« :وقتی مُحرِمید شكار را نكشید ،و هر کس از شما عمداً آن را بكشد ... ،معادلش
روزه بگیرد ».روزه کفاره ظهار ،هم در آیه چهار سوره مجادله این چنین است« :و آن کس که [بر

آزادکردن بنده] دسترسى ندارد ،باید  ...دو ماه پیاپى روزه بدارد» .
 .67علی بن ابراهیم قمی ،تفسیر القمی ،چا

سوم ،قم :جزائری1404 ،ه.ق ،ج ،1ص .187

 .68روزه وصال ،از بامداد تا پایان شب یک سره ادامه داشت .کلینی در « بَابُ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ

صَوْمِ الدَّهْر» به این موضوع میپردازد( .ن.ک :کلینی ،کافی ،قم :دارالحدیث1429 ،ه.ق ،ج  ،7ص  .)461
 .69ابن سعد ،همان ،ج ،8ص.94
 .70محمد بن حبیب اهلل سبزوارى ،الجدید فی تفسیر القرآن المجید ،بیروت :دار التعارف
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للمطبوعات1406 ،ه.ق ،ج ،1ص .214
 .71قاضی عبدالجبار ،تثبیت دالئل النبوة ،شبرا-قاهره :دار المصطفی ،بیتا ،ج،1ص .164
 .72همان ،ج ،1ص.165

 .73صالحی شامی ،پیشین ،ج ،10ص .354
 .74الواقرردی ،المغررازى ،تحقیررق مارسرردن جررونس ،ط الثالثرره ،بیررروت :مؤسسررة األعلمررى،

1409ه.ق1989/م ،ج،1ص211؛ المقریزى ،پیشین ،ج ،9ص .249

 .75گردیزى ،تاریخ گردیزى ،تحقیق عبدالحى حبیبى ،تهران :دنیاى کتاب ،1363 ،ص 452؛

اشكال سخن او این است که از واژه محرم برای آغاز سال قمری در عصر جاهلیت بهره می برد ،حال
آن که هنوز در آن دوره ،واژه محرم در میان ماه های قمری دیده نمی شد و به جای آن از لفظ المؤتمر
استفاده می شد .ن.ک :بیرونی ،اآلثار الباقیة ،تهران :نشر میراث مكتوب1414 ،ه.ق ،ص  .69
 .76ن.ک :انسان ( )76آیه [« 7همان بندگانى که] به نذر خود وفا مىکردند ».

 .77ابن هشام ،پیشین ،ج ،1ص336؛ عزالدین ابن اثیر ،الكامل ،بیروت :دار صادر  -دار بیروت،

1385ه.ق1965/م ،ج ،2ص . 80

 .78وی همان بانویی است که خود را به پیامبر

شد .

هبه کرد و درباره او آیه  33سوره احزاب نازل

 .79ابن سعد ،همان ،ج ،8ص124؛ ابن حجر العسقالنى ،اإلصابة ،تحقیق عادل احمد عبد الموجود
و على محمد معوض ،بیروت:د ارالكتب العلمیة1415 ،ه.ق1995/م ،ج ،8ص .416
 .80احمد بن خالد برقی ،المحاسن ،قم :دارالكتب االسالمیه1371 ،ه.ق ،ج  ،2ص . 420
رفت و این شعر را خواند :و
 .81مصعب بن زبیر در حمله عبدالملک به زیارت قبر امام حسین
ان االولی بالطف من آل هاشم* تاسوا فسنوا للكرام التاسیا (ن.ک :مجلسی ،بحاراالنوار ،چا دوم،
بیروت :دار احیاء التراث العربی ،1403 ،ج  ،45ص  .)200توضیح این که ،مجلسی این سخن را از علی
نقل می کند اما ابن ابی الحدید ،بدون بیان نام ابن
و امام جواد
بن اسباط معاصر امام رضا
اسباط در حالی به این شعر مستند میشود که در یک جا ،آن را شعر خود مصعب و در جای دیگر،
نمی کند
شعر سلیمان بن قتة می داند .در هیچ یک از این دو سند ،اشاره ای به قبر امام حسین
(ن.ک :شرح نهج البالغه ،پیشین ،ج  ،3ص 293و  .)249
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 . 82عبداهلل بن زبیر در مكه آن چنان ،گوشه نشینی و عبادت کرد که او را کبوتر مسجد گفتند .این
کار مقدمه پذیر

عمومی و خالفتش بود (ذهبی ،همان ،ج ،5ص .)440

 .83عبدالملک را در مدینه یكی از فقهای شهر می دانستند .او آن قدر در مسجد ،مشغول به
خواندن قرآن و عبادت بود که کبوتر مسجد نام گرفت اما وقتی خبر مرگ پدر

و رسیدن به خالفت

به او رسید ،قرآن را بست و گفت که این آخرین دیدار و زمان جدایی ماست .بالذری ،همان ،ج،7
ص.203
 .84حجاج در مكه پیش نماز بود و عبداهلل بن عمر به او اقتدا می کرد (ن.ک :ابن سعد ،همان،
ج ،4ص)111؛ او را مردی عابد و اهل قرآن می دانستند (ن.ک :ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،تحقیق مامون
الصاغرجی ،چا

نهم ،بیروت :موسسة الرسالة1413 ،ه.ق1993/م ،ج ،4ص  .343

 .85جالب آن که حجاج بن یوسف در خطبه ای از مردم اعتراف گرفت که خلیفه عبدالملک از
پیامبر برتر است (مقریزی ،النزاع و التخاصم ،تحقیق سید علی عاشور ،بی جا :بی نا ،بی تا ،ص .)71
 .86همو ،المواعظ و االعتبار ،بیروت :دار الكتب العلمیة ،1418 ،ج  ،2ص  .437
 .87قاضی نعمان ،المجالس و المسایرات ،بیروت :دار المنتظر ،1417 ،ص398؛ مجد الدین ابن
اثیر ،النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،چا

چهارم ،قم :مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان ،1380،ج ،2ص

.508
 . 88در بین اعراب رسم بود به هنگام پیروزی در جنگ ها ،آن زمان را با یادکردی همیشگی جشن
می گرفتند (احمد بن عبداهلل رازی ،تاریخ مدینه صنعاء ،تصحیح حسین بن عبداهلل عمری ،چا

سوم،

دمشق-بیروت :دارالفكر -دارالفكر المعاصر ،1409 ،ص 108؛ ابن العدیم ،بغیة الطلب فی تاریخ حلب،
بیروت :دارالفكر ،بیتا ،ج  ،3ص .)1097
 .89ابوجعفر طوسی ،األمالی ،قم :دارالثقافة ،چ اول ،1414 ،ص  .667

 .90شریف رضی ،دیوان الشریف الرضی ،بیروت :دارالجیل ،1415 ،ج  ،1ص  . 338
 .91دیار بكری ،تاریخ الخمیس ،بیروت :دار الصادر ،بی تا ،ج  ،1ص  .4
 .92طبری ،پیشین ،ج ،2ص .417
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 .93گویا ،آنچه ابن ازرقی درباره پوشش کعبه در دوران پیش از اسرالم در روز عاشرورا نقرل مری
کند ،در واقع برداشت او از دهم محرم است او واژه مصطلح عاشورا در زمان زیست خود؛ یعنری سرده
سوم را به گزارشی از دوره جاهلی سرایت داده است (ن.ک :ازرقی ،اخبار مكه ،بیرروت :دار االنردلس،
1416ق ،ج  ،1ص )252؛ این در حالی است که رضروان عزالردین صرالح الحدیردی ،ایرن گرزار

را

سندی بر ادعای بزرگداشت عاشورا در روزگار جراهلی مری دانرد (ن.ک :صروم التاسرع مرن محررم و
عاشوراء فی میزان المحدثین و الفقهاء ،مجله الرافدین للحقوق ،ج  ،16عدد ،56سنه  ،18ص .137
 .94امام علی

در پیكار صفین به هنگام گذر از کربال ،اشک در چشمانشان جاری شد و

فرمودند « :هذا مناخ رکابهم و هذا ملقی رحالهم ها هنا تهراق دمائهم (ن.ک :نصر بن مزاحم منقری،
وقعةصفین ،تحقیق عبد السالم محمد هارون ،الطبعة الثانیة ،القاهرة :المؤسسة العربیة الحدیثة ،1382 ،افست
قم :منشورات مکتبة المرعشى النجفى.1404 ،ص142؛ شیخ مفید ،پیشین ،ج  ،1ص 332؛ ابن اثیر،
أسدالغابة ،پیشین ،ج ،4ص. 37
فرمودند:
 .95شیخ صدوق ،امالی ،چا پنجم ،بیروت :اعلمی1400 ،ه.ق ،ص 128؛ امام رضا
« پدرم وقتی ماه محرم فرا می رسید دیگر خندان دیده نمی شد ،و بیشتر مواقع غمگین بود تا روز دهم
محرم که روز گریه و ناراحتی او بود ».
 .96فراهیدی ،العین ،قم :هجرت1409 ،ه.ق ،ج  ،1ص  .249

 .97مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق عبداهلل محمد شحاته ،بیروت :دار
احیاالتراث العربی ،1423 ،ج ،2ص .60
 . 98احمد بن محمد فیومی؛ المصباح المنیر ،چا

دوم ،قم :دارلهجرة ،1414 ،ج  ،2ص  .75

 .99شیخ صدوق ،پیشین ،ص .600

 .100ابن عساکر ،پیشین ،ج ،53ص  .211
 .101قرطبی ،الجامع ألحكام القرآن ،تهران :ناصرخسرو ،1364 ،ج ،1ص .391
 .102همان ،ج ،1ص « ،391مسئلة اختلف فی یوم عاشوراء هل هو التاسع من المحرم أو العاشر؟» .
 .103مالک بن انس ،الموطّأ ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی،
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 ،1985/1406ج  ،1ص 219؛ ابومحمد الدارمی ،سنن دارمى ،بیروت :دارالفكر ،بی تا ،ج  ،2ص  .23إِنَّ
عائِشَةَ قالَتْ :کانَ یَوْمُ عاشُوراءِ یَوْماً تَصُومُهُ قُرَیْشُ فِى الْجاهِلِیَّةِ وَ کانَ الرَّسُولُ

یَصُومُهُ فِى الْجاهِلِیَّةِ

(ابوعیسى ترمذى ،الشمائل المحمدیة ، ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بی جا ،ص  .)178
 .104دارمی ،همان ،ج  ،2ص .22
 .105ابن حجر ،پیشین ،ج  ،2ص.503

 .106فراهیدی ،پیشین ،ج  ،5ص  .253
 .107دیار بكرى ،پیشین ،ج ،1ص215؛ الصالحى الشامى ،پیشین ،ج ،10ص352؛ «و یجعل یوم
عاشوراء كفّارة سنة ،ألنه سنّة موسى علیه السالم» .
 .108نظام الدین نیشابورى ،تفسیر غرائب القرآن ،تحقیق شیخ زکریا عمیرات ،بیروت :دارالكتب
العلمیه1416 ،ه.ق ،ج ،1ص 560؛ برخی از مآخذ امامیه ،قلمروی ثواب آن را یک سال نقل میکنند
(علی بن طاوس ،إقبال األعمال ،چا

دوم ،تهران :اسالميه1409 ،ه.ق ،ج ،2ص  .)559

 .109ابو الفرج حلبى ،السیرة الحلبیة ،چا

ص .118

دوم ،بیروت :دارالكتاب العلمیة1427 ،ه.ق ،ج،2

 .110قرطبی ،پیشین ،ج ،1ص 391؛ قسطالنی ،پیشین ،ج ،3ص.434
 .111قسطالنی ،همان ،ج ،3ص.435
 .112همان ،ص.434
 .113همان ،ص.435

 .114خطیب بغدادی ،پیشین ،ج ،6ص  .293
 .115مرتضی العاملی ،الصحیح من السیرة النبی األعظم ،چا

چهارم ،بیروت :دارالهادی-دار السیره،

1415ه.ق ،ج ،4ص .308-305

 .116مالک ابن انس ،پیشین ،ج ،1ص 299؛ البسوى ،پیشین ،ج ،1ص.367
 .117ابن عساکر ،پیشین ،ج  ،73ص  .219معاویه از پیامبر نقل کرد« :این روز عاشورا است که من
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روزهام .اگر چه بر ما واجب نیست ،هرکسی می تواند روزه بدارد».
 .118ن.ک :قرآن کریم ،مائده ( )5آیههای .19 ،15
 .119ابن ابی الحدید ،پیشین ،ج  ،4ص  .63
 .120السمهودی ،پیشین ،ج ،1ص .212
 .121جمله «من از یهودیان به موسی

سزاوارترم» و «یوم عاشوراء منسوب إلرى موسرى و یروم

عرفة منسوب إلى النبى» به خوبی ،همین نكته را می رسراند (طبرری ،پیشرین ،ج،2ص417؛ قسرطالنی،
المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة  ،قاهره :المكتبه التوفیقیه ،بی تا ،ج ،3ص .435
 .122ن.ک :همدانی ،تکملة تاریخ الطبری ،پیشین ،ج ،11ص397؛ ابرن جروزی ،المنرتظم ،تحقیرق
محمد عبد القرادر عطرا و مصرطفى عبرد القرادر عطرا ،بیرروت :دار الكترب العلمیةة1412 ،ه.ق1992/م،
ج،14ص.150
 .123در این زمینه أبوعبد الرحمن بن أبى اللیث (سده چهارم) کتراب فضرل عاشروراء را نوشرت.
(ن.ک :سمعانی ،األنساب ،تحقیق عبد الرحمن بن یحیى المعلمرى الیمرانى ،حیردر آبراد :مجلرس دائةرة
المعارف العثمانیة1382 ،ه.ق1962/م ،ج ،9ص )161بعدها ابوذر هرروی (434-355ه.ق) عرالم مرالكی،

کتابی با همین نام نوشت (ن.ک :محمد آصف فكرت ،ابوذر هروی ،چا دوم ،دائرره المعرارف برزرگ
اسالمی ،تهران :مرکز دائرة المعارف برزرگ اسرالمی ،ج  ،5ص  .)2165پرس از او ،ابةن قدامةة (-541
620ه.ق) در این باره کتابی گردآورد (ن.ک :ذهبی ،پیشین ،ج ،44ص.)487
 .124نجم الدین طبسی ،صوم عاشوراء بین السنة النبویة و البدعة االمویة ،بی جرا :العهرد1422 ،ه.ق،

ص . 19-18

 .125شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،چا

دوم ،قم :جامعه مدرسین1404 ،ه.ق ،ج ،2ص . 85

 .126شیخ مفید ،المقنعة ،قم :کنگره1413 ،ه.ق ،ص 376؛ وی در جای دیگری از همین کتاب ،روزه
عاشورا به قصد هم نوایی با سختی های اهل بیت را تأیید می کند (ن.ک :شیخ مفیرد ،المقنعةة ،پیشرین،

ص  .)377

سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 39

 .127شیخ طوسی ،تهذیب األحكام ،چا
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چهارم ،تهران :اسالمیه ،1365 ،ج ،4ص302؛ او نیرز برر

مبنای دیدگاه اخباری خویش در دو بخش ،به روایت های راد و مؤید روزه عاشورا میپرردازد ولری در
هر حال خود مؤید این روزه نیست (تهذیب األحكام ،ج ،4ص .)300
 .128سید بن طاوس ،پیشین ،ج ،2ص .559 -558
 .129طبسی ،پیشین ،ص . 20-21

 .130شافعی ،االم ،بی جا :دار الفكر1403 ،ه.ق1983/م ،ج ،7ص  .199
 .131مالک ابن انس ،المدونة الکبری ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی ،بی تا ،ج  ،1ص  .211
 .132همو ،الموطأ ،پیشین ،ج ،1ص  .299

 .133حسین بروجردی ،القواعد الفقهیه ،تحقیق مهردی المهریرزی ،محمرد حسرین الردرایتی ،قرم:

الهادی1419 ،ه.ق ،1377/ج  ،4ص  .122
 .134الحدیدی ،پیشین ،ص .181

 .135ابن سعد ،پیشین ،ج ،4ص .240
 .136سید حامد النقوی ،خالصة عبقات االنوار ،تهران :موسسة البعثة1404 ،ه.ق ،ج  ،8ص .299
 .137بغوی ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار التراث العربری 1420 ،ه.ق ،ج ،1ص 215؛
عالء الدین بغدادى ،لباب التأویل فی معانی التنزیل ،تحقیق محمرد علری شراهین ،بیرروت :دار الكترب
العلمیة1415 ،ه.ق ،ج ،1ص .110
 .138قرطبى ،پیشین ،ج ،1ص.390
 .139بیهقی ،دالئل النبوة ،تحقیق عبد المعطى قلعجى ،بیروت :دار الكتب العلمیة1405 ،ه.ق1985/م،
ج  ،6ص.226
 .140احمد بن محمد مقرى فیومى ،چا

یَوْمَ عَاشُورَاءَ و خَالِفُوا الیَهُود .

 .141زحیلى ،التفسیر المنیر ،چا

دوم ،مصباح المنیر ،قم :هجرت ،1414 ،ص 75؛ صُومُوا

دوم ،بیروت :دار الفكر المعاصر1418 ،ه.ق ،ج ،1ص 163؛ عرن

ابن عباس أنه قال :صوموا التاسع و العاشر ،و خالفوا الیهود .

درآمدی بر سنت سازی امویان؛ ....
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 .142قسطالنى ،پیشین ،ج ،3ص .434

 .143سیوطی ،الدر المنثور ،قم :کتابخانه مرعشی1404 ،ه.ق ،ج ،1ص .344
 .144عبداهلل بن عمر بیضاوى ،أنوار التنزیل ،تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلى ،بیروت:
1418ه.ق ،ج ،1ص 124؛ ابوحیان اندلسى ،البحر المحیط ،تحقیق صدقی محمد جمیل ،بیروت :دار
الفكر ،بی تا ،ج ،2ص 180؛ زمخشری ،الكشاف ،چا

ص  .225

سوم ،بیروت :دار الكتاب العربی ،بی تا ،ج،1

 .145اندلسی ،همان ،ج ،10ص 470؛ ابن جزى غرناطى ،کتاب التسهیل لعلوم التنزیل ،تحقیق

عبداهلل خالدى ،بیروت :دار ارقم بن ابی ارقم1416 ،ه.ق ،ج ،2ص 478؛ قرطبى ،پیشین ،ج ،21ص  .39
 .146مقاتل بن سلیمان ،پیشین ،ج ،2ص  .60
 .147همان ،ج ،1ص .161

 .148ابن سعد ،پیشین ،ج ،4ص.240
 .149طبری ،پیشین ،ج ،2ص.417

 .150ابن عبد البر ،پیشین ،ج ،1ص . 87
 .151یحیی بن حسین ،االحكام ،تحقیق علی بن احمد بن ابی حریصة ،بی جا1410 ،ه.ق1990/م ،ج

 ،1ص  .240

 .152قمى ،تفسیر القمی ،چا

سوم ،قم :دارالكتاب1404 ،ه.ق ،ج ،1ص  .187

 .153احمد بن على جصاص ،أحكام القرآن ،تحقیق محمد صادق قمحاوى ،بیروت :دار احیاء

التراث العربى1405 ،ه.ق ،ج ،1ص  .269

 .154عبدالرحمن ابن ابى حاتم ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق اسعد محمد الطیب ،چا
عربستان :مکتبة نزار مصطفى الباز1419 ،ه.ق ،ج ،12ص  .553
 .155طبرى ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفة1412 ،ه.ق ،ج ،2ص  .77

سوم،

