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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 پاییز

 

 و مکّه  ینهاز مد یّدالشهداءعلل خروج س یخیتار یواکاو

 

 9/11/1997: ییدتأ یختار  11/9/1991 :یافتدر یختار

 1حمدیم رمضان 
 2گودرزیابراهیم 

ه.ق با رسیید  ناهیی یدیید     06در روزهای پایانی رجب سال سیّدالشهداء

بن هعاویی بی والی هدینی درباره لدوم اخذ فوری بیعت بدو  هساهحی از هخالفیا   

وی، بی طور ناگهانی زادگاه خویش را بی قصد هکی ترک کرد. توقی  ایشیا  در   

ج، با آغاز هناسک حی  هکی، چهار هاه و پنج روز بی طول انجاهید. آ  حضرت

 باز هم بی طور ناگهانی، هکّی را بی سوی کوفی ترک کرد.  

تحلیلیی و براسیاب بررسیی و خیناخت      -تحقیق حاضر بیا رو  تویییفی  

های اقتصیادی  اوضاع و خرایط سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و اهکانات و توانایی

هکّی و هدینی، تال  دارد با رویکردی تیاریخی بیی ایین پرسیش پاسی        و نظاهی 

 از این دو خهر چی بود؟ی دهد کی عل خروج اهام حسینتحلیل

 

 بن معاویه. ، مدینه، مکّه، بیعت، کوفه، یزیدسیّدالشهداء: کلیدواژگان
  

                                              

 .(rmohammadi@rihu.ac.ir) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یاراستاد. 1
 .(egoodarzi1192@chmail.ir)اسالم دانشگاه باقرالعلوم یختار یدکتر یدانشجو. 2
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 مقدمه . 1

مندان بوده است. شناخت تحقیق و پژوهش درباره واقعه کربال، همواره مورد اهتمامِ اندیش

ویژه در شش ماهه پایانی حیات آن به بی به منشأ سلوک رفتاری سیّدالشهداءیاو دست

پردازی پیرامون قیام عاشورا حضرت از لوازم مورد نیاز برای ورود به عرصه تحلیل و نظریه

 است. 

اند اما این موضوع، بازتاب روشن و مورخان اخبار فراوانی درباره این واقعه گزارش کرده

گران حادثه، نیازی تحلیلسبب بی دقیقی از حوادث پیرامونی قیام را در پی نداشته است و

 از اجتهاد تاریخی برای دست رسی به چرایی و چیستی علل تصمیم ها و عملکرد امام

هاای  ها و سخنان مطرح درباره جنبهنشده است. وجود اختالف و گاه تعارض، میان تحلیل

رفتارهاای  گوناگونِ واقعه و ترجیح یک برداشت و یا بیان نظری نو درباره چرایی، شناخت 

هاای مناابن نماوده     را مشروط به دقت و تأمل بیشتر در بستر رویدادها و گزارش امام

 است. 

یکی از این موارد، اطالع از شرایط مکّه و مدینه برای تبیین و تحلیالِ چرایای خارو     

ویژه مکّه است؛ چرا کاه برخای از صاحابه و نزدیکاانِ     از این دو شهر، به سیدالشهداء

تن ایشان از حرم امن الهی مخالف بودند و ایشان را به مانادن و اقامات در   با رف امام

در واقان، آگااهی و شاناخت مقتضایات زماانی و مکاانی خارو          1کردند.مکّه تشویق می

سازِ انعکاس عواقب ادامه حضور ایشاان در آن  تواند زمینه در آن دوره تاریخی می امام

 دو شهر باشد. 

                                              

؛ دیناوری،  160، ص3، جاالشارا   أنساا  ؛ بالذری، 051، ص11، جالکبریالطبقاتسعد، . ابن 1

، الزیارات کاملقولویه،  ؛ ابن385، ص5، جتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 200، صاالخبار الطوال

 .65، ص5، جالفتوحاعثم، ؛ ابن 55، ص3ج ،الجوهر معادن و الذهب مروج؛ مسعودی، 33،32ص
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از مدینه و مکاه، نیازمناد شاناخت     خرو  آن حضرت به عبارت دیگر، کشف علل

های موجود و یا پیش روی ایشان، در صورت تاداوم اقامات در   و بحران وضعیت امام

در کربال  آن دو شهر است. به عالوه آن که برخی محققان معاصر، حضور سیدالشهداء

آن حضارت از  و شهادت ایشان در عراق را نتیجه نقشه دقیق یزید بارای خاار  سااختن    

  1دانند.حجاز می

هدف از نگارش مقاله حاضر، پاسخ به ادعای یاد شده نیست، اما در کنار مباحث طارح  

بر اساس شاناخت اوضااع سیاسای، اجتمااعی،      شده، ضعف این سخن فهمیده خواهد شد.

ناگزیر به ترک این دو شهر بوده است؛ چرا کاه   مذهبی و فرهنگیِ مکه و مدینه، امام

 اند. بستر مناسب برای حرکت و قیام بوده فاقدِ

ای مستقل به صاورت روش مناد باه علال     یا نوشته دهد که مقالهها نشان میبررسی

توان به نوعی همه از این دو شهر نپرداخته است. در عین حال می تاریخی خرو  امام

هنگاام بیاان   آثار عاشورایی را پیشینه بحث به شمار آورد. بدین معناا کاه هماه آنهاا باه      

ها و شاناخت بساترهای مختلاف ایان     آن که به واکاوی زمینهرخدادها و اتفاقات قیام، بی

از این دو شاهر، باه خااطر نااامن شادن آنهاا اشااره         موضوع بپردازند، به خرو  امام

 اند.  کرده

مقاله حاضر دارای دو بخش است که در بخش نخست در شش مورد، به علال خارو    

شود و در بخش دوم در چهار مورد، عوامل نماندن ایشان در  پرداخته میاز مدینه  امام

 شود. مکه بررسی می

                                              

 .136،101، صهایی از حقایق عاشوراناگفته. میالنی، 1
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 از مدینه . چرایی خروج امام2

 ق از  01ه.ق( در نیماه رجاب ساال     01-11حاک. ) بنابر مشهورترینِ گزارش ها، معاویاه 

 ه.ق(  02د.) باه ولیادبن عتباه    2ایه.ق( بالفاصله در ناماه  01-01حک.) و یزید1دنیا رفت

 گیاریِ هرچاه تماام،    والیِ مدینه فرمان داد به سرعت، بدون مسامحه، با شادت و ساخت  

 ه.ق( و برخاای دیگاار بیعاات   79د.) باان زبیااره.ق( و عبااداه 01د.) از سیّدالشااهداء

  9بگیرد.

اما بر اساس دستور او، ولید در هماان   1با آن که نامه یزید، شب هنگام به مدینه رسید

را به داراالماره احضار کرد و از ایشان  امام 1معمول و نامناسبی بود،وقت که زمان غیر

با این استدالل که فردی چاون او پنهاانی    امام 0خواست تا در آن جلسه بیعت نماید.

کند، کار بیعت را به اجتماع بیعت نخواهد کرد و بیعت مخفیانه، کفایت از بیعت آشکار نمی

  7مردم حواله داد. عمومی

                                              

؛ یعقاوبی،  363، ص3، جأنساا  االشارا   ؛ بالذری، 002، ص11، جالکبریالطبقات. ابن سعد، 1
 .32، ص2؛ مفید، االرشاد، ج320، صتاریخ االمم و الملوک؛ طبری، 238، ص2، جتاریخ الیعقوبی

؛ ابان اعاثم،   225، ص1، جاالمامة و السیاساة . برای اطالع تفصیلی در این باره، ر.ک: ابن قتیبه، 2
 .9، ص5، جالفتوح

 .223، صاالخبار الطوال. دینوری، 3
، تااریخ خلیفاه  بان خیااا ،   ؛ خلیفاة  396، ص1، جاالستیعا  فى معرفة األصحا عبدالبر، . ابن0
 .100ص
دانند، اما یکای از محقققاان   با آن که منابع تاریخی، مراد از زمان غیر متعار  را شب هنگام می. 5

ر.ک: یوسفی  عمول را به صبح جمعه تفسیر کرده است.معاصر، با استناد به برخی قرائن، زمان غیرم
 پاورقی. 39، صوقعة الطفغروی، 

 .339، صتاریخ االمم و الملوک. طبری، 6
 .316، ص5، جأنسا  االشرا ؛ بالذری، 226، ص1، جاالمامة و السیاسة. ابن قتیبة، 3
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رجب، همراه خانواده و گروهی از نزدیکانش، در حالی کاه   22دو روز بعد، در  امام

خواناد،  را مای  1« مِنَ الْقَوْمِ الظَّاالِمین   قالَ رَبِّ نَجِّنی  فَخَرَ َ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ» آیه شریفه 

  2شبانه از مدینه خار  شد و به سوی مکّه حرکت کرد.

مدینه بیان گر آن است کاه   ی، اقتصادی و حتی نظامیبررسی اوضاع فرهنگی، اجتماع

گیار نشادن،    و دسات  کسابِ ابتکاار عمال   جانی،  امنیّتِ از مدینه، به عدمخرو  امام

و عدم همراهی ماردم مدیناه باا قیاام، جمعیّات       برقراری و حفظ ارتباط با جامعه اسالمی

 گردد.باالی امویان، مناسب نبودنِ مدینه برای قیام باز می

 جانی عدم امنیّتِ. 2-1

ای که به هنگام تارک مدیناه زمزماه مای     برای رفتنِ به مکّه و آیه تصمیم امام 

دهد که یکی از نتایجِ عدم بیعت آن حضرت با یزید، ناامن شدنِ زادگاه و  فرمود، نشان می

توصیه  ه.ق( به امام 21د.) محل زندگی ایشان بوده است. هم چنین، محمد بن حنفیه

زیرا احتمال برخورد ساخت و خشان باا ایشاان      9ه برای حفظ جانش به مکّه برود؛کرد ک

دستور داده بود در صورت امتناعِ مخالفان از بیعت، گردن آنان را  منتفی نبود. یزید به ولید

در ایان صاورت، قیاام     1از ایان مطلاب آگااه باود.     زند و به شام ارسال نماید و امامب

ای مُهلک به حکومت اماوی وارد ساازد، در   که بتواند ضربه آن پیش از آغاز و بی امام

 شد.نطفه خفه می

کارد، یاک روز   زبیر نیز به منظور خالصی از خطراتی که در مدینه تهدیادش مای  ابن 

بنابراین، خرو ِ از مدینه تدبیر بود و  1از مدینه، به مکّه گریخته بود. پیش از خرو  امام

                                              

 .21قصص، آیه. 1
 .35، ص2، جالرشاد. شیخ مفید، ا2
 .39، ص2، جاالممتجار  . ابن مسکویه، 3
 .201، ص2، جتاریخ الیعقوبی. یعقوبی، 0
 .301، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 5
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ماورد   مدینه، امام شد. در صورت عدم خرو  ازداد میتدبیری قلمماندن در آن جا بی

گرفت؛ زیرا فرصت استفاده از هزاران شمشیر کوفی را، تنها به علت سرزنش تاریخ قرار می

 عدم ترک به هنگامِ مدینه از دست داده بود.

 گیر نشدن و دست . کسبِ ابتکار عمل2-2

خالفان، پیش از انتشار خبر مار   فرمان یزید به ولید درباره لزوم اخذ بیعت فوری از م

معاویه، نشان از آن دارد که او به قصد سلب ابتکار عمل و ممانعات از هرگوناه حرکات و    

 01د. ) بان حکام  چنین توصایه ماروان   ای، چنین دستوری داده بود. همجنبش پَسا معاویه

آناان بیعات   زبیر از مر  معاویه، از و ابن ه.ق( به ولید آن بود که پیش از اطالع امام

بگیرد؛ زیرا پس از اطالع از این امر، هریک از آنها به جایی خواهناد رفات و ماردم را باه     

 1سوی خود دعوت خواهند کرد.

زبیر که دیادگاه ایشاان را دربااره علات احضاار در      به سوال ابن از پاسخ حضرت 

حکومت برای از نقشه  توان فهمید که امام، می2زمانی غیرمعمول به داراالماره پرسید

 سلب ابتکار عمل مخالفان آگاه بوده است.

روی هاای پایش  گیری و به زندان افکندن مخالفان نیاز، یکای دیگار از گزیناه     دست 

باه ولیاد توصایه کارد باا       حکومت، برای سلب ابتکار عمل آنان بود. برای همین، ماروان 

عدم موفقیت ولید در  9ایشان را مجبور به بیعت نماید. گیری و زندانی کردن امام دست

در کنار خرو  آنان از مدینه و ورودشان به مکّه، خشام  زبیر و ابن بیعت گرفتن از امام

گزین  ه.ق( حاکم مکّه را با حفظ سِمَت، جای 09د.) یزید را برانگیخت و او، عمرو بن سعید

  1ولید کرد.

                                              

 .223، صاالخبار الطوال. دینوری، 1
 .339، صتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 .301، صهمان. 3
 .210، صالخواص تذکرةجوزی، بن . سبط 0
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 . برقراری و حفظ ارتباط با جامعه اسالمی2-3

خواست انجام شود؛ زیرا نه، درست همان کاری بود که یزید میدر مدی ماندن امام

توانست ایشان را محدود کند، در حصار امنیتای قارار دهاد و ماانن      حکومت به راحتی می

های آن حضرت شود. حال آن که مکّه محلّ رفت و آمد ماردم بارای   ها و فعالیتمالقات

گردید.  حاجیان از سراسر جهان اسالم میهای آینده، پذیرای انبوه انجام عمره بود و در ماه

توانست از ایان فرصاتِ   به خوبی می از این رو مکّه محیطی باز و شلوغ داشت و امام

  تبلیغی، به نفن نهضت بهره ببرد.

عدم بیعت بود، اما همّت ایشان برای مخالفت با یزیاد   اصلِ حاکم بر اقدامات امام

محیط کوچک مدینه و ایجااد درگیاری در محادوده    فراتر از بیعت نکردن بود و ماندن در 

آن، به نفن ایشان نبود. از سوی دیگر، استقرار در مدینه به معنای عدم امکانِ ملحق شدن 

 شد. و از دست دادن فرصت استفاده از عراق محسوب می کوفیان به امام

ود اما با آن که خار  شدن از مدینه، در درجه نخست برای بیعت نکردن و حفظ جان ب

انفعالی و تنها برای رهایی از فشار ولید برای بیعت با یزید تفسیر کارد؛   نباید آن را اقدامی 

ساازی بارای   ، برنامه ریزی دقیقی وجود داشات و آن زمیناه  زیرا در ورای خرو  امام

برقراری ارتباطِ کوفیان با آن حضرت و ورود به فضای امن و باز مکّه برای انجام فعالیات  

  عدی و متناسب با روند رویدادها بوده است.های ب

به نامه کوفیان، سال هاا پایش از    شاهد تاریخی بر این مطلب، پاسخ سیّدالشهداء

 مر  معاویه است که از آن حضرت خواسته بودند با یااری آنهاا بار ضاد معاویاه باه پاا        

 قیام را به پس از مر  معاویه حوالاه داد و آناان را باه صابر توصایه       خیزد ولی امام

 1کرد.

                                              

مناقب آل ابای  ابن شهر آشو ،  ؛32، ص2ج االرشاد،مفید، ؛ 221، ص االخبار الطوال. دینوری، 1
 .83، ص0، جطالب
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 . عدم همراهی مردم مدینه با قیام2-4

 علت دیگر خرو  آن حضرت از این شهر، عدم همراهی مردم مدینه با حرکت امام

است که به سبب نوعِ بینش و گرایش سیاسی ا عقیدتیِ آنها در موضوع خالفت و امامات   

به منظور تعیین  1در سقیفه بود. اجتماع انصار پس از وفات رسول خدا  سالمیجامعه ا

، بیعت آنان با ابوبکر و زیر پا نهادن میثاق خود باا امیرمممناان در روز   2خلیفه از میان خود

،  سکوت آناان در  1پاسخ منفی آنان به طلب یاریِ شبانه ایشان و حضرت زهرا 9غدیر

و در  1از ایشاان در خطباه فدکیاه    نساء ةگالیه شدید سیدبرابر غصب فدک، انتقاد و 

و بررسی نوعِ گرایش مردم مدینه در طول تاریخ، نشان دهنده عدم  0مالقات با زنان انصار

  7است. بیتگرایش اعتقادی مردم مدینه نسبت به اهل

هام محبات و    بیتمردم مدینه در کنار ارادت و احترام فراوان به شیخین، به اهل

قه داشتند. ارادت آنها ریشه اعتقاادی و سیاسای نداشات و علات اصالی آن، انتسااب       عال

                                              

، 8، جدانشانامه اماام علای   ، «فادک ». برای اطالع تفصیلی از ماجرای فدک، ر.ک: استادی، 1
 .012ا305ص
 .211، ص3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
، النص علاى األئماة االثناى عشار    کفایة األثر فی ؛ خزقاز قمی، 133، ص1، جالخصالبابویه، . ابن3
 .26، ص1، جاالمامة و السیاسة؛ ابن قتیبة، 199ص
 .03، ص2، جشرح نهج البالغهالحدید، . ابن ابی0
 .110-113، ص1، جاالحتجاج علی اهل اللجاج. طبرسی، 5
 .111-118، صهمان. 6
ر.ک: مهادی   بیت. برای اطالع تفصیلی درباره علل عدم گرایش اعتقادی مردم مدینه به اهل 3

پایان نامه کارشناسای ارشاد(، ،   ) گرایش به تشیع در مدینه در دو قرن نخست هجرینورمحمدی، 
ر.ک: غاالم   چنین برای اطالع از میزان و چگونگی رابطه انصار با اهل بیت . هم212ا159ص

 . تعامل انصار با اهل بیت؛ سعید طالقانی، پژوهشی پیرامون انصارحسن محرمی، 
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توان در بود. وجه تمایز مردم مدینه از شیعیان کوفه را می به رسول خدا بیت اهل

 جست و جو کرد. محبت خالی از اعتقاد آنان، نسبت به فرزندان پیامبر

چنین نباید از فقه، حدیث، کالم و شیوه اجتهاد بزرگان مدینه و تأثیر آن بار افکاار    هم

به هنگاام   عدم همراهی حتی یک نفر از مردم مدینه با امامساکنان مدینه غافل شد. 

خرو  از مدینه و بعدها در ترک مکّه و سفر به عراق و خالی بودن لیست شهدای کربال از 

وجود فضایی غیرشیعی در این شهر است. نبود سخنی از سران قیام بیان گر  1فردی مدنی،

  9و مصائب آن حضرت شاهدی بر این امر است. درباره سیّدالشهداء 2حرّه

این در حالی است که هم زمان با قیام حرّه، شیعیان کوفه در پی فراهم کردن مقدمات 

ه.ق( را به راه  07د.) ام مختارو قی 1بعد، قیام توّابین و کمی  1برآمدند خون خواهی امام

عجیب آن که مردم مدینه حاضر به قباول تااوان سانگین حملاه ساپاه شاام و        0انداختند.

ه.ق( و سربازانش در قیام حرّه شدند، اما حاضر نبودند از فرزند 01د. ) بن عُقبهجنایات مسلم

  7دفاع نمایند و برای آن هزینه کنند. رسول خدا

ه.ق( نه تنها در این قیام شرکت نکرد، بلکه تا پایاان   91د.) هم چنین، امام سجاد

ای در ردّ یا تأیید آن بر زبان نیاورد و از کشتگان حرّه یادی ننمود. چناان کاه   حیات، جمله

                                              

قصود، ساکنان مدینه هستند وگرنه برخی شهدای کاربال از انصاارس سااکن کوفاه بودناد. ر.ک:      . م1
 .115-110، ص1، جآیینه داران آفتا  سنگری،

هاای   واقعة حارقه رویاارویی ارز   . برای اطالع تفصیلی از رخداد حرقه، ر.ک: علیرضا واسعی، 2
 . های جاهلی دینی و سنت

 .215، صو خالفت تاریخ تحول دولت. جعفریان، 3
 .558-552، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 0
 .قیام توابین. برای اطالع تفصیلی از قیام توابین، ر.ک: محمد علی چنارانی، 5
 .ماهیت قیام مختار. برای اطالع تفصیلی از قیام مختار، ر.ک: ابوالفضل رضوی اردکانی، 6
قیام حرقه درباره حادثه کربال، یکای از ابهاماات و   . علت خاموشی و سکوت مردم مدینه و سران 3

 پرسش های تاریخی است که گویا تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.



   و مکّه ینهاز مد یّدالشهداءعلل خروج س یخیتار یواکاو 78 

عادم   1امامان بعدی نیز، سکوت و خاموشی را بر سخن گفتن در این بااره تارجیح دادناد.   

نشاان   ت به جنایت های یزید درباره اماماعتراض صحابه و صحابه زادگانِ مدینه نسب

 نبوده است. برای سیّدالشهداء  گاه محکمیدهد که مدینه تکیهمی

تار  را بار خارو  از مدیناه مصامم     این شناخت دقیق اوضاع و شرایط مدینه، امام

در مدینه، به سبب نداشتن نیارو   ساخت و مشخص است که عدم امنیت جانیِ امام می

 ر دفاعِ از خود بوده است.و نفرات کافی د

در طول تااریخ، غیرقابال    بیتعدم گرایش سیاسی ا عقیدتی مردم مدینه به اهل 

های مردم در جهان اساالم ساخن   که درباره گرایش د. ه.ق( هنگامی) انکار است. اصمعی

گوید، مردم بصره را عثمانی، کوفه را علوی، شام را اموی، جزیره را خارجی و حجااز را   می

 2کند.ی معرفی میسنّ

های بعد، کسای  سبب شد در دوره بیتعدم وابستگی فکری مردم حجاز به اهل 

ه.ق( به گروهی از مردم مدینه است کاه   121د.) به آنان دل نبندد. این سخن زیدبن علی

 گوید:خطاب به آنها می
  3ترید.حرّه( هم ناتوان) شما مردم ضعیفی هستید و حتّی از اهلِ 

تر بودن مردم آن روزگار، نسبت به اهلِ حرّه از دیدگاه زید آن است که او، علت ضعیف

دانسات و  ه.ق( نمای  121-111حک.) بن عبدالملکیزید بن معاویه را جنایتکارتر از هشام

چون آنان در قیام حرّه به پا خاستند، ایشان نیز باید به پا می خاستند و چون چنین نکردند، 

 ترند. د ناتوانبنابراین از گذشتگان خو

                                              

 .136های جاهلی، صهای دینی و سنت. واسعی، واقعة حرقه رویارویی ارز 1
 .359، ص3، جالعقد الفریدعبدرباه، . ابن2
 .138-133، صیشخصیت و قیام زید بن عل. رضوی اردکانی، 3
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علت اساسی ناامیدی زید از مردم مدینه و امید بستن وی به کوفیاان، حاال و هاوای    

دانست که در مدینه کاری از پیش نخواهد بُارد و  فکری و روحیّه آنان بود. او به خوبی می

آسایی و عادم  تن 1تحرّک مردم مدینه و به تعبیر برخیبه همین سبب به کوفه رفت. عدم 

بن ل آنان از رنج و سختی، چیزی نبود که بر کسی پوشیده باشد. تا آن جا که هشام استقبا

 نویسد:ای به والی کوفه، میعبدالملک در نامه
مدینه( بفرست كه اگر در هر شهرى جُز آن بماندد و  ) زید را به سوى شهرش

   2پذیرند. مردم آن جا  را دعوت كند، از او مى

و چرایی رفتن زیاد   بیتایش مردم مدینه به اهلسخن هشام به خوبی از عدم گر

همگان را « الرّضا من آل محمد» دارد. داعیان عباسی که با شعار  به کوفه پرده برمی

کردند، هیچ تمایلی به فعالیت تبلیغی در مدینه و مکّه  بیت دعوت میای از اهلبه برگزیده

در توصایف اوضااع    9ه.ق(  121.د) و به طور کلّی در حجاز نداشتند. امام محماد عباسای  

 شهرها به داعیان خود می گوید:
 و معتقدد بده    هسدتند. مدردم بهدره، عنمدانی     كوفه و سِواد آن شیعه علی

 طرفددی و دددوددار  از هددوادار  ایدد. و آننددد. مددردم جزیددره ح ددرور  و از بددی

اند. مردم شام جُز معاویه و پیدرو  از فرزنددان ایمیده و دشدمنی عمید  و      مارقی.

شناسند. بر مردم مکّه و مدینه هدم ابدوبکر و عُم در    ادانی انباشته شده چیز  نمین

توانید به دراسان رو كنیدد كده در آن جدا  جمعیدتِ     اند. ولی اینک میچیره شده

  4پُرشمار.

                                              

 .99ص ،پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام امام حسین. شهیدی، 1
 .168، ص3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 .63ا58، صعباسیان از بعثت تا خالفت. برای اطالع تفصیلی از زندگانی او، ر.ک: اهلل اکبری، 3
 .290-293ص، أحسن التقاسیم فى معرفة األقالیم. مَقدسی، 0
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 این کالمِ امام عباسیان، همان سخن اصمعی با تعبیری رساتر است. ابوجعفربن حنظله

  به منصور عباسی 1ه.ق( در مدینه، 111د.) زکیّهنفس ست حتمیه.ق( هم درباره شک 111د.)

 گوید:ه.ق( چنین می 112-190حک.)
مدردم مدینده( اهدل    ) زكیّه( در مدینه به پا دواسدته و آندان  نفس) چون محمد

  2جنگ نیستند. آنان را همی. بس كه به كارها   دود بپردازند.

 . جمعیّت باالی امویان2-5

ساخت  توانست در کنار فضای فکریِ مدینه کار را بر اماام موضوع دیگری که می

ه.ق( و برخای   91د.) کند، جمعیت باالی امویانِ آن شهر بود. پس از فتح مکّه، ابوسافیان 

دیگر از امویان که به تازگی اسالم آورده بودند به مدینه آمدند و در این شهر ساکن شدند. 

لیفه سوم ، سبب آمدنِ تعداد بیشتری از ه.ق( به عنوان خ 91-29حک.) اموی بودن عثمان

تر گردید. بنابراین، نباید از تعداد امیه به مدینه گردید و حضورشان در این شهر پُررنگبنی

 ق غافل شد.  01فراوان امویانِ مدینه و موالیان آنان در سال 

چهاار هازار   منابن، تعداد امویانی را که در واقعه حرّه از مدینه اخرا  شادند، هازار  تاا    

بن زبیر از مکّه نیز اند که عدد چهار هزار، شامل امویان اخرا  شده به دست عبداهنفرگفته

این آمار مجموع آنان شامل مردان، زنان، کودکان و موالیان آنها است، اما همین  9شود.می

کمکی توانستند نیروی دهد که می تعداد، خبر از آمار باالی مردان و جنگ جویان آنان می

باشند. در این صاورت ممکان باود، آن حضارت ناخواساته،       ولید برای برخورد با امام

ه.ق( باه   11د.) ناگزیر به همان جنگی شود که مروان در تشیین پیکر پاک امام حسن

                                              

، مقاتال الطاالبیین  زکیاه و قیاام وی، ر.ک: اباوالفرج اصافهانی،    . برای اطالع تفصیلی درباره نفس1
 .262-216ص
 .629-628، ص3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 .12، ص6، جالمنتظم فی تاریخ االُمم و المُلوکجوزی، . ابن3



 73  7931 پاییز، پنجمهفتادو، شماره نوزدهمسال              

 امیه بود که چنین چیزی مطلوب سیّدالشاهداء هاشم و بنیدنبالش بود و آن، نبردِ بنی

  1نبود.

 مدینه برای قیام . مناسب نبودن2-6ِ

، شارایط  گفته و با فرض همراهی مردم مدینه با امامپوشی از مطالب پیشبا چشم

دهد که این شهر و تعداد نیروهای موجود در مدینه نشان می جغرافیایی، اقتصادی، نظامی 

 توانایی و قدرت ایستادگی در برابر تهاجم گسترده و مقابله با حکومت مرکازی را نداشاته  

  است.

ه.ق(، تعداد سپاهیان شام در فاجعه حرّه ، پنج هزار  292د. بعد از) طبق گزارش یعقوبی

حَفار خنادق باه وسایله      9که این تعداد، نصف سپاه مکّه در جنگ خنادق اسات.   2نفر بود

زکیّه، برترین گواه بر نبودِ قیام نفس شکست قیام حرّه و ناکامی 1مسلمانان در جنگ احزاب،

رافیایی و فقدان امکانات و افراد کافی بارای رویاارویی باا دشامنان، در     شرایط مُساعد جغ

 عصر نبوی، دوران اموی و دوران عباسی در مدینه است. 

های نبرد، عُمَاربن خطااب را بار آن    گسترش محدوده فتوحات و کمبود نیرو در جبهه

درخواساتِ   1.ها فکر کند و از آنها کمک بخواهاد داشت به استفاده از جمعیت فراوان یمنی

داد، ها برای پیوستن به سپاهی که سربازانش را ساکنان حجاز تشاکیل مای  خلیفه از یمنی

                                              

و فتنه انگیزی ماروان در روز تشاییع    مجتبی. برای اطالع تفصیلی از متن وصیت نامه  امام 1
، االخباار الطاوال  ؛ دیناوری،  81، صمقاتال الطاالبیین  جنازه آن حضرت، ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، 

؛ 351-301، ص11، جالطبقات الکباری سعد، ؛ ابن61، ص3، جانسا  االشرا ؛ بالذری، 221ص
 .13، ص2، جاالرشادشیخ مفید، 

 .251، ص2ج ،تاریخ الیعقوبی. یعقوبی، 2
 .000، ص2، جالمغازی. واقدی، 3
 .005، صهمان. 0
 .031، ص3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 5
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دهد، نشاان   افزون بر آن که نیاز لشکر مسلمانان به نیروهای تازه نفس یمنی را نشان می

 نویسد: ه.ق( در این باره می 719د.) طقطقاجمعیت ساکن حجاز است. ابن دهنده کمی
  1در شماره اندكند. مردم حجاز

از مدینه خار  شدند،   شمار کسانی را که برای مقابله با ناکثین، همراه امیرمممنان

اند که همه آنها از اهالی مدینه نبودند، بلکاه بعضای از آناان کاوفی و     هفت صد نفر گفته

از از این رو، گزارش برخی منابن درباره حضور چهار هازار نفار    2برخی دیگر مصری بودند.

  9اهالی مدینه در جنگ جمل، غیرقابل قبول است.

ه.ق( بر مدینه در زماان   71د.) ةتسلط سپاه کوچک شام به سرکردگی بُسربن أبی أرطا

یا چهاار   0سه هزار 1صد، در حالی که تعداد آنان دو هزار و شش 1حکومت امیرمممنان

 نفر بیشتر نبودند، شاهد دیگری بر نبود نیروی کافی در مدینه است. 7هزار

با گسترش اسالم و تأسیس شهرهایی مانند کوفه و بصره که دارای جمعیت فراوان و  

مناسب بودند، مدینه دیگر مناسب پای تختی جامعه اسالمی نبود. از  امکانات مالی و نظامی

 فرماید: ش به کوفه میدرباره فلسفه رفتن این رو، امیرمممنان
   8به درستی كه اموال و مردان در عراق هستند.

                                              

 .102، صالفخری فی اآلدا  السلطانیاه و الدول االسالمیاةطقطقا، . ابن1
 .201، صالجمل و النصرة لسید العترة فی حر  البصرة. مفید، 2
 .111، صتاریخ خلیفهبن خیا ، . خلیفة 3
 .550، ص2، جالغارات. ثقفی، 0
 .211-211، ص3، جأنسا  االشرا . بالذری، 5
 .193، ص2، جتاریخ الیعقوبی. یعقوبی، 6
 .231، ص0، جالفتوح. ابن اعثم، 3
 .103، صاالخبار الطوال. دینوری، 8
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عاراق اسات، نشاان      که کنایه از قدرت اقتصاادی و نظاامی  این کالم امیرمممنان

دهد، پیروزی بر سرزمینی چون شام، جُز با کمک گرفتن از نیروهاا و امکاناات عاراق،     می

مدینه است. منصور عباسی در وصاف  پذیر نبوده است. موضوع بعدی، ضعف اقتصاد امکان

 گوید: مدینه می
 1نه كشاورز  دارد، نه دامدار  و نه تجارت قابل توجه.

است که سخن منصور به معنای نبودِ کشاورزی، دامداری و تجارت در مدینه  مشخص

زکیاه باا   های مدینه به عنوان مرکز قیامِ نفاس نیست. بلکه سخن او درباره مقایسه داشته

ه.ق( در  119د.) بن زبیربن عبداهبن ثابتهای سرزمینی چون عراق است. نافنتوان مندی

 زکیّه که اصرار داشت با او بیعت نماید، گفت:پاسخ به محمد نفس
اى كده در   بینم، در شهرى قیام كدرده  اى مرد، به ددا كار ترا بى سرانجام مى

را با تدو بده هالكدت    آن نه مال هست، نه م رد، نه مركب، نه سالح. م. دویشت. 

   2افکنم. دهم و دون دویش را به دطر نمى نمى

کردند در مدینه نمانَد و به مصر برود؛ چارا کاه   زکیّه به او توصیه میبرخی یاران نفس

های آن جا  با مدینه قابل مقایساه  منصور عباسی امکانات عراق را در اختیار دارد و داشته

هاا،  شد تا کانون قیام، باه لحاات تواناایی    مدینه می گزین نیست. از این رو باید مصر جای

ه.ق(  119د.) گرفت. عبدالحمید بن جعفار  سطح یا نزدیک و بلکه برتر از عراق قرار می هم

 گوید: زکیه میدر مشاوره خود به محمد نفس
بینم. در ای. جا از همه جاى دنیدا اسدب   چیز میم. مدینه را شهرى فقیر و بی

تدر و سدرباز ضدعیر تدر      تر و اسلحه نایاب تر و پول كمیابكمتر و آذوقه گران 

دواهى با شهر دیگرى كه برى و میاست. تو اكنون در یک چنی. شهر به سر می

                                              

 .295، ص3ج مروج الذهب و معادن الجوهر،. مسعودی، 1
 .533ص، 3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
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تدر و مدردمش   سربازان مسلح و سلحشور دارد و مال و آذوقه در آن جا  فدراوان 

ل ترند بجنگى. به نظر م. از مدینه به مهر عزیمت كندیم. در محیطدى مند    آسوده

   1توانیم با محیطى مانند عراق پیکار كنیم.مهر است كه می

که منصور عباسی به ابوجعفربن حنظله که در فنون جنگ تبحر داشات، خبار    هنگامی

 زکیّه در مدینه قیام کرده است، او گفت:داد که نفس
زكیّه( در جایی قیام كرده كه نه مدالی در آن  نفس) ددا را سپاس گزار باش. 

 2ردانی، نه جنگ افزار  و نه م ركبی.هست، نه م

بن مسلم عقیلی، یکی دیگر از افراد با تجربه و صاحب رأی است که در گفات  اسحاق 

زکیه را تنگی مدینه و کاوچکی آن بارای حضاور    و گو با منصور، علت عدم موفقیت نفس

توصیف منصور و دیگاران از شارایط مدیناه، یاک قارن پاس از کاالم         9دانست.سپاه می

بیان شده است، اما حکایت از آن دارد که اوضاع مدینه، تفاوتِ چندانی باا   یرمممنانام

 روزگار آن حضرت نکرده است. 

موضوع بعدی، وابستگی شدید حجاز به کاالهای وارداتی از مناطق دیگر باود. کمباود   

محتا  منابن اقتصادی و نبود مایحتا  کافی در مدینه، مکّه و دیگر شهرهای حجاز، آنان را 

غلّات و آذوقه وارداتی شام، مصر و عراق کارده باود. ایان وابساتگی، حجااز را در مواقان       

کارد. منصاور عباسای از ایان موضاوع      حساسی مانند جنگ با بُحرانی بزر  رو به رو می

زکیّه، ورود کاال به حجاز را ممناوع  استفاده نمود و به منظور ایجاد فشار اقتصادی بر نفس

 انی گفت:کرد. او در سخن
كده   نویسم تا آذوقه را از حرمی. بداز دارندد. هنگدامی   هم اینک به مهر می 

                                              

 .236، صمقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی، 1
 .538-533، ص3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 .295، ص3، جمروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 3
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  1آذوقه و كاالها  مهر  از ایشان قطع گردد، به سختی دواهند افتاد.

 بهرانی به منصور گفت: حنظلةهم چنین ابوجعفربن 
-یکی از وابستگان دود را كه به او اعتماد دار  بفرست تا برود و در واد  

زكیّه( باز دارد تدا در محدل زنددگیِ    نفس) القر  مستقر شده، آذوقه شام را از او

   2دود، از گرسنگی بمیرد.

مجموع مطالب پیشین، نشان دهنده عدم ظرفیت مدینه و نامناسب بودن این شهر باه  

 است. عنوان کانون اصلی قیام سیدالشهداء

 از مکّه . چرایی خروج امام3

منظور دستگیر نشدن، دفن خطر جانی و فاراهم  آمادن شارایط     به گفته شد که امام

بارای اقامات طاوالنی و یاا      تردیاد، اماام  مناسب برای قیام از مدینه خار  شاد. بای  

 بن عقیال همیشگی به مکّه نرفته بود و پس از ناامن شدن حرم الهی و رسیدن نامه مُسلم

أکید وی بار آمااده باودن شارایط     های کوفیان و ته.ق( مبنی بر تأیید محتوای نامه 01د.)

هاای تااریخی، علال    بنابر گازارش  1در هشتم ذیحجه به سمت عراق حرکت کرد. 9کوفه،

دستگیر نشدن، رفتن  توان در چهار عنوان حفظ حُرمت کعبه، از مکّه را می خرو  امام

 قرار دارد.  مناسب نبودنِ مکّه برای قیامو به کوفه 

 . حفظ حُرمت کعبه3-1

بهتر  محمدبن حنفیّه، با این استدالل که مکّه به لحات عزّت و امنیت برای امام. 1

 است از ایشان خواست در مکّه باقی بماند اما آن حضرت به او فرمود:

                                              

 .621، ص3، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 1
 .538-533، صهمان. 2
 .203، صاالخبار الطوال. دینوری، 3
 .331، ص3، جشرا انسا  اال. بالذری، 0
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دوف آن دارم كه یزید ب. معاویه مرا در حرم به قتل برساند و حُرمدت اید.    

 1كعبه(، به داطر م. مباح گردد.) دانه

 زبیر که گفت:بنبه ادر پاسخ  امام
 الحرام( بمان تا مردم را برا  تو بسیج كنم) در ای. مسجد 

 فرمود: 
اگر یک وجب بیرون از مکّه كشته شوم برا  م. محبوب تر از كشته شددن   

تر از كشته در مکّه است، و اگر دو وجب دارج از مکّه كشته شوم، برایم محبوب

 2شدنم در یک وجبیِ آن جا است.

د. نامعلوم( که در راه کوفاه از چرایای   ) در پاسخ به شخصی به نامِ ابوهرّه . امام9 

 خرو  ایشان از مدینه و مکّه سوال کرد، فرمود:
 3دواستند دونم را بریزند كه گریختم. 

ای که بعد از حادثه عاشاورا باه یزیاد نوشات، باه      ه.ق( در نامه 02د. ) . ابن عباس1 

در مکّه سخن گفت و به شدت از او انتقاد کرد.  ی ترور امامصراحت از دستور وی برا

 نویسد:اش میوی در بخشی از نامه
 بد. علدی را از حدرم رسدول دددا، بده حدرم        كنم كه تو، حسی.فراموش نمی 

ددا طَرد كرد ، سپس كسانی را پنهدانی در پدی او گیسدیل داشدتی تدا تدرورش       

   4نمایند.

                                              

 .60، صاللهو . ابن طاووس، 1

 .385، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2

 .31، ص5، جالفتوح. ابن اعثم، 3

 .209، ص2، جتاریخ الیعقوبی. یعقوبی، 0
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مکّه را کراهت و نگرانی آن حضرت از مباح شدن از  چنین، او  علت خرو  امام هم

  1کند. حرمت حرم، به خاطر ایشان و به دست مُزدوران یزید بیان می

ه.ق( سه روایت با مضمونی مشابه، اما باا اسانادِ متفااوت، بیاان      907د.) قولویه. ابن1

، کارد زبیر که حضرت را از رفتن به کوفه نهای مای  خطاب به ابن کرده است که امام

 فرمود:
 2دف. شدن در حوالی كوفه را بیشتر از دف. شدن در مکّه دوست دارم.  

  9در جواب ساخنان ابان عبااس کاه از ایشاان خواسات باه کوفاه نارود،         امام .0

 فرمود:
به ددا قسم، كشته شدن در كنار كوفده را بیشدتر از كشدته شددن در مکّده       

 4دوست دارم.

 رمود:زبیر فدر سخن دیگری به ابن . امام7 
شکند و دوسدت  پدرم به م. حدیث كرد كه قوچی در مکّه حرمت آن را می 

  5ندارم كه آن قوچ، م. باشم.

ممانعت از از مکّه،  دقت در اخبار نشان دهنده آن است که علت اصلی خرو  امام

امیه به ساحت قُدسای  حُرمتی بنیریخته شدن خون آن حضرت در محدوده حرم و دفن بی

امیه، مکّه شهری برای تجارت و کسب درآمدهای سرشار در دیدگاه بنیاه بوده است. بیت

شاد آن را ویاران کارد و دوبااره     و کعبه تنها مقداری چوب و سنگ بود که به راحتی مای 

                                              

 .همان. 1
 .33-32، صکامل الزیاراتقولویه، . ابن 2
 .051، ص11، جالطبقات الکبری. ابن سعد، 3
 .55، ص3، جالذهب و معادن الجوهرمروج . مسعودی، 0
 .380، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 5
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ساخت. چنان که سپاه شام با منجنیق آن را به آتش کشید و تخریب کرد و به حجراألسود 

  1آسیب رساند.

یانِ پناهنده شده در مسجدالحرام، خطابِ به سپاهیان یزید، درباره لازوم  این سخن مکّ

 گفتند:حفظ حرمت کعبه است که می
اى مردم شام! ای. حرم دداست كه در جاهلیت براى پرنده و شکار هم جاى  

   2امنى بوده است، پس از ددا بترسید.

 گفتند:اما آنها در جواب می
دلیفه( بدا هدم جمدع    ) كعبه( و اطاعتِ) رمتِحُ اطاعت، اطاعت، حمله، حمله... 

 3شدند و اطاعت بر حُرمت غلبه كرد.

از مکّه خار  نشده بود به طور حَتم به جای کربال، در آن  با این اوصاف، اگر امام 

حُرمات آن مکاانِ   چون آن حضرت در پِی جلاوگیری از هتاک   رسید و جا  به شهادت می

 ود، رفتن را بر ماندنِ در آن شهر ترجیح داد.مقدس، در برابر دیدگان مسلمانان ب

نگاهی به شرایط به وجود آمده در آن دوره حساس تاریخی، باه خاوبی اداماه حضاور     

برد؛ زیرا بیشتر اهدافی که آن حضرت باه خااطر آن باه    در مکّه را زیر سمال می امام

امه مُسالم دربااره   مکّه آمده بود تا روز هجرتِ ایشان از آن جا  محقق شده بود و ایشان ن

تعجیل در رفتن به کوفه را دریافت کرده بود. افزون بر آن که خطر ترور، دسات گیاری و   

 قتل علنی ایشان بسیار جدّی بود. 

اگر دوباره به علل خرو  ایشان از مدینه بازگردیم، تصدیق خواهیم کارد کاه فراسات    

عدم بیعت و ممانعت  در برخورد با حکومت سبب شد ایشان افزون بر حفظ جان، امام

                                              

 .21-13، ص2، جاالمامة و السیاسة. ابن قتیبة، 1
 .252-251، ص2، جتاریخ الیعقوبی. یعقوبی، 2
 .252، صهمان. 3
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گیر شدن، بتواند با برقراری ارتباط با بصره و کوفاه در عاراق، زمیناه الزم  بارای      از دست

 رویارویی سخت با یزید را مهیّا سازد. 

از طرفی، اقامت چهار ماهه آن حضرت در مکّه به اندازه کافی، روشان گاری و تبلیا     

که با اتمام مراسم حجّ و بازگشت حاجیان  ویژه آنداشت و ضرورتی در استمرار آن نبود. به

به شدت  شد و امنیت حرم الهی برای امامهای خود، محیط مکّه خلوت میبه سرزمین

 یافت. کاهش می

های آن حضرت از روز ورود به مکّه تا هنگاام خارو  از ایان شاهر،     در بررسی فعالیت

مردم و ایجاد تنش با حاکم  ینشانی از سخنرانی، اعتراض و مخالفت علنی در اجتماع عموم

بارای پاذیرش    شود. روشن است که این سخن منافاتی با تصمیم امام مکّه یافت نمی

های کوفیان، نوشتن نامه به سران بصاره، فرساتادن مُسالم باه کوفاه و ساخنان آن       نامه

 حضرت در دیدارهای خصوصی ندارد. 

م احساس خطار حکومات، از   در مکّه تنش آفرینی نکرد اما این به معنایِ عد امام

ویژه در ایام نزدیک به موسام حاجّ نیسات.    نفوذ روز افزون و محبوبیت ایشان در مکّه، به

کارد، تارسِ او از   ، بیشتر جزم میشاید یکی از مواردی که عزم یزید را بر کشتن امام

گاری  قیام در حجاز بود که با ترور آن حضرت، قیام ایشان در کوفه، مکّه و یا هر جای دی

بدون ایجاد حساسیتی که منجر به  نماید آن است که امامماند. آنچه مهم میناکام می

هاای الزم  واکنش حاکم مکّه و در نتیجه درگیری با حکومت شود در حال برقراری زمیناه 

  برای علنی کردنِ قیام در کوفه بوده است.

در موسم حاجّ، باه سابب     از دیدگاه این نوشتار، علت تصمیم یزید برای ترور امام

تحرک آن حضرت در مکّه نبود. بلکه به علت اخبار نااگواری باود کاه هار روز از اوضااع      

ساخت. از دست رفتن کوفه تر میرسید و او را روز به روز نگراننابسامان کوفه به شام می

معنای  امیه، بهو به تبن آن دیگر مناطق عراق، حجاز، یمن، مصر و ایران از زیر سلطه بنی
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هاای  بر یزید و از بین رفتن تماام زحماات و تاالش    پیروزی سرین و زود هنگام امام

 معاویه در بُنیان سلطنت اموی بود. 

گرفت تاا ارتبااط کوفیاان را باا آن      از این رو، یزید تصمیم به حذف فیزیکی امام

رور و قتال  حضرت قطن کند و مانن حضور ایشان در کوفه شود. یزید برای این کار شیوه ت

آمادهای ناشای از کشاتن آشاکار      هاا و پای  خاموش را برگزید تا حکومتِ خود را از آسیب

ای نداشت، جُز آن که از مکّه خار  شده و خود را چاره از این رو، امامبرهاند.  امام

 به کوفه رساند. 

 گویاد:  ق( کاه مای  211د.) ابوجعفر اساکافی براساس سخن ممکن است گفته شود که 

کردند و همه قریش با او مخالف باوده،  دشمنی می اما ساکنان مکّه، همگی با علی» 

و با توجه باه شارایط خاامّ مکّاه؛     1«علی( بودند) امیه و بر ضد اوعموم مردم، همراه بنی

هاشام و  هاای دیریناه بنای   و رقابت های قریش با امیرمممنانها و کینهیعنی دشمنی

در مکّاه منتفای باوده     امیه، موفقیّات سیّدالشاهداء  بنیهای قریش به ویژه برخی تیره

 است.

در برابار   ه.ق(، والای امیرمممناان   17د.) بن عباسعدم حمایت اهالی مکّه از قثم

کاه باه دساتور معاویاه، باه       أرطاةه.ق( و بسربن ابی  11د.) سپاه کوچک یزید بن شجره

در  2ه.ق( اسات.  211د.) راحتی مکّه را به چنگ آوردند، تأیید و شاهدی بر سخن اسکافی

ه.ق( فراهم  12د.) زبیر به عنوان نوه خلیفه اول و خواهرزاده عایشهمقابل، اوضاع برای ابن

 و آماده بوده و خالفت ده ساله او در مکّه، شاهدی بر این مطلب است. 

                                              

 .110، ص0، جالبالغهشرح نهج. ابن ابی الحدید، 1
، 2، جانسا  االشارا  . برای اطالع تفصیلی درباره تسلط یزید بن شجره بر مکقه، ر.ک: بالذری، 2
تاریخ االمم و ؛ طبری، 121-119، صتاریخ خلیفهبن خیا ، ؛ خلیفة 65، ص0و ج 065ا061ص

 .512ا510، ص2، جالغارات؛ ثقفی، 136، ص5، جالملوک
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رستی سخن اسکافی مناقشه نیست، اما نتیجه قیاس، پذیرفتنی نیسات؛ چارا کاه    در د

هاای  نتیجه به دست آمده، محصول کبرای ناصحیح قیااس اسات. باه عباارتی، گازارش     

ساطح باا   زبیر بیشاتر و یاا هام   تاریخی این مطلب را که اقبال و گرایش مردم مکّه به ابن

 کنند.بوده است، به شدت رد می امام

زبیر در هنگام ورود به مکّه، پراکنده شدن آنان از اطراف ابن ال مردم از اماماستقب 

ویژه در هنگام طواف و نماز چنان باود  و گرد آمدن جمعیت انبوه مردم در اطراف ایشان به

زبیر مجبور به همراهی با آنان شد و تا آن حضرت در مکّاه حضاور داشات کسای     که ابن

زبیار را بایاد در علنای کاردن قیاام او پاس از       یی توفیق ابنچرا 1گرفت.اطراف او را نمی

هم زمان شادنِ قیاام او باا     2، سوءِ استفاده وی از خون پاک آن حضرت،شهادت امام

 تر از همه در هالکتِ ناگهانی یزید جست و جو کرد. قیام مردم مدینه و مهم

در ادامه نبرد باا او،   بن نمیر فرمانده سپاه شام رارسیدن خبر مر  یزید بود که حُصین

ای ساخت و در آساتانه   زبیار در محاصاره  در این هنگام،  ابن 9دچار تردید و انصراف کرد.

به نظار   1شکست قرار داشت و چیزی تا پیروزی سپاه شام و تصرف مکّه باقی نمانده بود.

ه عباس به یزید در ایان زمیناه، راه گشاا اسات. او در ایان باار      رسد بخشی از نامه ابنمی

 نویسد: می
شیمرد، از همه  گزید و جنگ در آن را روا مى حسی.( در مکه اقامت مى) اگر 

شد، لیک. او دوش نداشدت   مردم مکّه و مدینه، در دو حرم، بیشتر فرمان بُرده مى

را حالل شمارد و بزرگ شیمرد آنچده را   كه حُرمت دانه و حُرمت پیامبر ددا

، مردانى در پى او به مکّده فرسدتادى تدا    تو بزرگ نشمردى، هنگامى كه در نهان

                                              

 .36، ص2. شیخ مفید، االرشاد، ج1
 .221، صهای جاهلی های دینی و سنت عة حرقه رویارویی ارز واق. واسعی، 2
 .32، ص3، جمروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 3
 .363-362، ص5، جانسا  االشرا . بالذری، 0
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در حرم با او بجنگند و آنچه را پسر زبیر نیز بزرگ نشمرد، هنگامى كده حُرمدت   

  1و تیر قرار داد.  كعبه را از میان برد و آن را در معرض سنگ

بارد و   عباس به صراحت درستی کبرای قیاس پیشین را زیر سمال میمحتوای نامه ابن

ه.ق( که یکای از طارف داران    79د.) بن مطینکند. به عالوه، عبداهو میبا چالش رو به ر

 گفت: چنین می زبیر بود به امامسرسخت و نزدیک ابن
گیرندد و   كس را بدا تدو برابدر نمدى    تو سرور عربى. به ددا! مردم حجاز هیچ 

  2آیند، در مکّه بمان. مردم از هر طرف سوى تو مى

زبیار و مهیّاا نباودن شارایط بارای      یّا بودن زمینه برای ابان بنابراین، اگر مقصود از مه

در مکّاه اسات، چناین     ، در یک زمانِ واحد؛ یعنی زمان حضور سیّدالشاهداء امام

 ن پذیرفتنی نیست. یسخنی با توجه به مطالب پیش

 گیر نشدن . دست3-2

الهای  گیر نشدنِ ایشان در حارم   توان، دستاز مکّه را می دومین علتِ خرو  امام

حاضر به تسالیم شادن و    دانست. این علت در طول علت نخست قرار دارد؛ زیرا امام

 اسارت نبود و این خواسته حکومت سبب ایجاد درگیاری و شکساته شادن حُرمات مکّاه      

 شد. می

ترین راه برای سرکوبیِ قیام، دست گیری آن حضارت  ترین و کم هزینهدر واقن، آسان

از یکدیگر و افزایش فشارها بر  ر دور کردن کوفیان و امامبود؛ چرا که هدف یزید را د

ه.ق(، خاار  از مکّاه و در    111د.) که فرزدق کرد. هنگامیایشان و هواخواهانش تأمین می

مالقات کرد و از ایشان درباره علت خرو  و باقی نمانادن بارای    محدوده حرم با امام

 انجام حجّ پرسید، آن حضرت فرمود:

                                              

 .209، ص2، ج، تاریخ الیعقوبی. یعقوبی1
 .351، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
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   1شدم.گیر می كردم، دستیاگر شتاب نم 

با مأموران اُموی که پیش از دیدارِ با فرزدق و در نزدیکی مکّاه ر    رویارویی امام

عمرو بان ساعید از    داده بود، بهترین شاهد بر سخن آن حضرت است. آن جا  که مأموران

باه کوفاه    سوی او مأموریت یافتند کاروان حسینی را تعقیب کنند و مانن رفاتن اماام  

با خواسته فرستادگان  شوند و ایشان را به مکّه بازگردانند. امتناع و مخالفت شدید امام

عمرو سبب شد، طرفین با تازیانه با یکدیگر درگیر شوند و در نهایت دست خالی باه مکاه   

  2بازگردند.

به وسیله مأموران یزید دلیل  را از دست گیری ه.ق( خوفِ امام 119د.) شیخ مفید

یزید درصدد بود به هار   9داند.حجّ ایشان به عُمره و خرو  حضرت از مکّه می تبدیل شدن

به کوفه شود تاا از ایان طریاق میاان آن حضارت و       شکل ممکن، مانن رسیدن امام

از مکّه  کوفیان جدایی اندازد. تالش عمرو بن سعید برای ممانعت از بیرون رفتن امام

، باه  پاس از رسایدن خبار خارو  اماام     در همین راستا قابل تحلیل اسات؛ چارا کاه    

 مأمورانش فرمان داد:
 4بر هر شتر  میان زمی. و آسمان سوار شوید و او را بجویید. 

دهاد، یزیاد تصامیم داشات،     به راستی، چنین تأکیدی برای چیست؟ شواهد نشان می

را در مکّه محصور نماید و آن گاه نقشه ترور، قتل علنای و یاا باه بناد کشایدنِ       امام

در  رت را به مرحله  اجرا درآورد، اما این بار نیز، مانند ماجرای خرو ِ از مدینه، امامحض

 فرصتی مناسب، از مکّه خار  شد و توانست نقشه یزید را خنثی نماید. 

                                              

 .386، صهمان. 1
 .200، صلطوالاالخبار ا. دینوری، 2
 .63، ص2، جاالرشاد. شیخ مفید،  3
 .6، ص2، جاالمامة و السیاسة. ابن قتیبة،  0
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از  که یزید و زیردستانش تالش کردند، امامبراین اساس، نویسندگان با این سخن 

حجاز خار  شود تا بتوانند سیاست خویش را در برابر آن حضرت، از مدارا به خشونت تغییر 

توان به نقشه یزید برای قتل، از مدینه و مکّه را می موافق نیستند. خرو  امام ،1دهند

 گیری یا ترور ایشان مرتبط دانست، اما حرکت به سمت کوفه را هرگز.  دست

وران و اعزام آنان برای ممانعت از حرکت کاروان حساینی  سخن عمروبن سعید به مأم

نامه و جایزه دادن به آن حضرت   امان و از امان، به سوی کوفه، نامه نوشتن او به امام

شواهد عادم تمایال امویاان باه حضاور       2در صورت بازگشت ایشان به مکّه سخن گفتن،

ز حجاز، نقشه یزید بارای  ا در عراق است. بنابراین، سبب خرو  امام سیّدالشهداء

 بیرون کشیدن ایشان از مکّه و غافل گیر کردنش در عراق نبوده است. 

را باه سامت کوفاه     باازی و فریاب، اماام   پذیرش این مطلب که یزید با سیاسات 

پاذیرفت، دچاار واقعاه    کشانید، به این معنا است که اگر آن حضرت توصیه ناصحان را می

شد که  ر، ایشان با رفتن به سمت کوفه، گرفتار حیله و دامیشد. به عبارت دیگعاشورا نمی

از پیش به وسیله یزید و مزدورانش برای آن حضرت در کربال گسترده شده بود و با آن که 

خواسات، انجاام   رفت، بدان سو حرکت کرد و آنچه که دشمن میایشان نباید به عراق می

 گردید. 

نمایاد و  را فریب خورده معرفی می مامچنین سخنی ناخواسته امویان را زیرک و ا

 وجه، ایان نکتاه را دربااره ساخن خاویش را      روشن است که گوینده این برداشت به هیچ

ناسازگار است؛ زیرا  گون و با شأن امام های تاریخی ناهمپذیرد؛ چرا که با واقعیتنمی

و در منابن تاریخی و غیار آن، هایچ ساخن و گزارشای دربااره       9خوردفریب نمی امام

                                              

 .136،101، صناگفته هایی از حقایق عاشورا. میالنی، 1
 .389-383، ص5، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 2
 .316، صترجمه نفس المهموم. برای اطالع از این بحث کالمی، ر.ک: شعرانی، 3
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به عراق و سپس کُشتن ایشان در کاربال   ریزی یزید برای کِشاندن سیّدالشهداءبرنامه

هاای حادثاه   خورد و این تنها برداشت و تحلیل یک محقق از برخی گازارش به چشم نمی

 عاشورا است.

 . رفتن به کوفه3-3

ه.ق( که از  71د.) عُمربنزبیر و عبداهعباس، ابنز نگرانی ابندر پاسخ به ابرا امام

بن عقیل درباره فاراهم   های کوفیان و نامه مُسلمخواستند به کوفه نرود، به نامهایشان می

به چرایی خرو  از مکّه، ناامن شادن آن  پاسخ امام 1کند. بودن شرایط کوفه استناد می

بان عقیال اسات.    یی رفتنِ به کوفه، رسیدن نامه مسلمشهر بود، ولی جواب ایشان به چرا

 کند. ها به خوبی این امر را تأیید میدقت در گزارش

به قصد کوفه، مکّه را ترک کرد، اما در این که نامه  بنابراین، درست است که امام

بن عقیل را دلیل اساسیِ خرو  آن حضرت از حرم الهی بدانیم، مناقشه هست و باا   مُسلم

توان تفاوتِ چرایی تَرک مکّه و فلسفه حرکات  کاوش در کلمات آن حضرت، به خوبی می

 کاروان حسینی به سوی عراق را دریافت.

 . مناسب نبودنِ مکّه برای قیام3-4

وم حفظ حرمت کعبه و جایز نبودن جنگ و نظر از سخنان مطرح شده درباره لز با قطن

 -هایِ اقتصادی جغرافیایی و داشته -درگیری در مکّه، این شهر به لحات موقعیّتِ طبیعی 

پذیرتر از مدینه بوده است. از این رو، برافراشتن پارچمِ  نظامی به مراتب ضعیف تر و آسیب

باود نیاروی انساانی و    قیام در مکّه، هم از منظر شرعی صحیح نبود و هام باه لحاات کم   

 امکانات مادی، کاری غیرمنطقی بود.

                                              

 .111، صمقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی، 1
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زبیر در مسجدالحرام و شکست قطعای او در صاورت عادم هالکات     پناهنده شدن ابن

ه.ق( و  91د.) بان یوساف ثقفای   به وسیله حَجّاا   1ناگهانیِ یزید، هزیمت و کشته شدن او

خبار از فقادان شارایط    ه.ق(  219د.) ه.ق( و محماد دیباا    109د.) قیام شهید فاخّ  ناکامی

محالّ   بیتاین شهر حتّی برای رقیبان و دشمنان اهل 2دهند.مناسب قیام در مکّه می

 مناسبی نبود. 

در  9گفت وگوهای ناکثین و تصمیم آنان برای رفتن به بصره و خارو  آناان از مکّاه،   

در همین راستا  1کردیا هفت صد نفر تجاوز نمی 1حالی که مجموع نفرات آنان از شش صد

قابل تحلیل است. البته با توجه به کسانی که در میانه راه به آنان پیوستند، شمار آناان باه   

تنها با هفات صاد نفار از مدیناه بارای       گفته شد که امیرمممنان 0سه هزار نفر رسید.

ند و شاید بتواند مانن رفتن آنها به بصره شود، اما آنان دور شده بود 7تعقیب آنان خار  شد،

  2رس آن حضرت خار  شدند. از دست

                                              

 .131-113، ص3، جانسا  االشرا . بالذری، 1
، قم: ماهیات قیام شهید فخق. برای اطالع تفصیلی از قیام شهید فخق، ر.ک: ابوالفضل رضوی اردکانی، 2

بارای   .382-331، صمقاتل الطاالبیین ؛ ابوالفرج اصفهانی، 1335انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
؛ 226، صطالاب عمدة الطالب فی أنساا  أبای  عنبه، اطالع تفصیلی از قیام محمد دیباج، ر.ک: ابن

، 3، جمروج الذهب و معادن الجاوهر ؛ مسعودی، 001-039، صمقاتل الطالبیینابوالفرج اصفهانی، 
 .039ص
 .39، ص1، جاالمامة و السیاسة. ابن قتیبه، 3
 .050، ص0، جتاریخ االمم و الملوک. طبری، 0
 .052، صهمان. 5
 همان.. 6
 .516، صهمان. 3
 .055، صهمان. 8
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و اصحاب ناکثین، به هنگام حضور در مدینه و مکّه،  مجموع نیروهای امیرمممنان

دهد که آماری بسیار اندک است و خبر را نشان می ای شامل هزار و سی صد نفرمجموعه

و ملحق شدن از نبود نیرو و امکانات مناسب برای طرفین دارد. پیوستن بصریان به ناکثین 

-گیری افزایش داد. باه ، توان و تعداد دو سپاه را به میزان چشمکوفیان به امیرمممنان

به بیست هزار نفر و آمار لشکر ناکثین به سی هزار  ای که تعداد سپاه امیرمممنانگونه

دربااره وجاود اماوال و ماردان در عاراق       و این، معنای سخن امیرمممنان 1نفر رسید 

  2است.

بیشتر سخنان پیشین، پیرامون نامناسب بودن مدینه به لحات جغرافیاایی،  هر حال، به 

درباره مکّه هم صادق است که از تکرار دوباره آنها خودداری   اقتصادی، فرهنگی و نظامی

 شود.می

 . نتیجه4

و  در این مقاله تالش شد با بررسی اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی، اقتصاادی، نظاامی   

-ها نشان مای از مکه و مدینه دست یابیم. یافته چرایی خرو  سیدالشهداءسیاسی به 

ای برای ایشان نااامن کارد کاه    گونهبا یزید، محیط مدینه را به  دهد، عدم بیعت امام

 گیری، ناچار به ترک این شهر شد. برای جلوگیری از قتل یا دست

ماذهبی بیشاتر ماردم     -پوشی از ناامنی، شرایط فکاری از سوی دیگر، با فرض چشم 

و فقر ایان شاهر باه لحاات مناابن       مدینه و عدم گرایش اعتقادی ایشان به اهل بیت

های اقتصادی و نظامی، این شهر توانِ قارار گارفتن در   انسانی، شرایط جغرافیایی و داشته

                                              

 .515، صهمان. 1
به عراق، نخست به منظور رویارویی  . هجرت امیرمؤمنان103، صاالخبار الطوال. دینوری، 2

با ناکثین و آن گاه با هد  نزدیکی به شام و برای مقابله با معاویه انجام گرفت. از این رو، به نظار  
 گشت. به مدینه باز می خورد، امیرمؤمنان رسد، اگر معاویه شکست میمی
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چنین، کسب فرصت و به دست گرفتن ابتکاار   مرکز مبارزه در برابر حکومت را نداشت. هم

خورد با امویان، ایجاد بستر مناسب برای قیامِ علنی و برقراری و حفظ ارتباط با عمل در بر

توان از دیگر علال خارو    به خصوم کوفیان در ایام نزدیک به حجّ را می جامعه اسالمی 

 از مدینه دانست. امام

مدینه را به قصد مکّه ترک کرد. اطالع یافتن آن حضرت از نقشاه   بنابراین، امام 

گیر شادن باه وسایله     ید برای ترور نمودن ایشان در موسم حج، جلوگیری از دستشوم یز

هاای کوفیاان،   بن عقیل مبنی بر تأیید محتوای نامهمأموران حکومتی، رسیدن نامه مسلم 

 به طرف عراق گردید. عواملی است که سبب ترک مکه و حرکت سیّدالشهداء
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