بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به شبهه ی اسالم ستیزان :امام حسین (ع) به عنوان سرباز در لشكر معاويه و
دوشادوش يزيد!
طرح شبهه
امام حسين به عنوان سرباز در لشكر معاويه و دوشادوش يزيد!
يكی از اتفاقاتی که در سال  ۴۹قمری افتاد آن است که حسين فرزند دوم علی بن ابی طالب به عنوان سرباز
در لشكر خليفه ی وقت ،معاويه ،و به فرماندهی يزيد بن معاويه به جنگ با روميان رفت و دوشادوش يزي د بن
معاويه جنگيد.
درسال  ۴۹هـ معاويه سپاهی فراهم کرد جهت فتح قسطنطنيه پايتخت روم شرقی که در سپاه افرادی همچون
عبدالله بنزبيرعبداللهبنعمر ،عبدالله بنعباس ،ابو ايوبانصاری ،يزي د بنمعاويه و حسين بنعلی شرکت
داشتند .اين سپاه موفق به تصرف قسظنطنيه نشد و با مقاومت سپاه روم مجبور به عقب نشينی شدند.
پاسخ به شبهه
نقل متون مصادر مورد استدالل اسالم ستیزان

ابتدا متن مربوط به چنين ادعايی را از مصادر مربوطه نقل می کنيم:
ووفد علی معاوية وتوجه غازيا إلی القسطنطينية في الجيش الذي کان أميره يزيد بن معاوية.
ابن عساکر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله (المتوفی  571هـ) ،تاريخ
مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،ج ،1۴ص ،111تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر
بن غرامة العمري ،ناشر :دار الفكر  -بيروت 1۹۹5 -م.
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك (المتوفی76۴هـ) ،الوافي بالوفيات ،ج ،12ص ،262تحقيق :أحمد
األرناؤوط وترکي مصطفی ،الناشر :دار إحياء التراث  -بيروت 1۴20 -هـ2000 -م.
ابن کثير الدمشقي ،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (المتوفی 77۴هـ) ،البداية والنهاية ،ج ،11ص،۴77
تحقيق :عبد الله بن عبد المحسن الترکي ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،سنة النشر:
1۴2۴هـ 2003 /م.
[ابن عساکر  -عالم مشهور اهل سنت  -می گويد] حسين بن علی به نزد معاويه آمد و با سپاهی که فرمانده
آن يزيد بن معاويه بود برای جهاد به قسطنطنيه رفت.

محور اول :عدم حجیت مصادر مورد استدالل برای شیعیان

با توجه به قاعده ی الزام خصم ،مصادر مورد استدالل اسالم ستيزان برای شيعيان الزام آور نيست و حجيتی
ندارد.تمامی اين مصادر متعلق به اهل سنت می باشد نه شيعيان و به همين دليل فاقد شرط الزم برای استدالل
در مقابل شيعيان می باشد.
محور دوم :عدم اتصال گزارش به زمان وقوع واقعه

ابن عساکر (متوفای  571هـ) از پيشگامان نقل اين گزارش ادعايی می باشد که بين وی و زمان وقوع واقعه
(سال  ۴۹يا  50يا  51هـ) فاصله ی زيادی وجود دارد.طبيعتا چنين نقلی به دليل عدم اتصال زمانی تا زمان
وقوع قابليت استناد ندارد.همچنين قرائن و شواهدی نيز در تاييد و تقويت آن موجود نيست و اتفاقا قرائن و
شواهد بر خالف آن است که در ادامه خواهد آمد.
اف راد ديگری که مشابه ادعای ابن عساکر را با اندکی تفاوت مطرح کرده اند ،صفدی (متوفای  76۴هـ) و ابن
کثير (متوفای  77۴هـ) می باشند که با توجه با ظاهر نقل صفدی به نظر می رسد وی عينا نقل ابن عساکر را
در کتاب خود آورده است.
نكته ای که کمی عجيب به نظر می رسد آن که ا بن عساکر بر خالف روش هميشگی خود در نقل سندهای
متصل از مشايخ و اساتيدش برای وقايع و تراجم مختلف ،در اين مورد خاص هيچ سلسله سندی ذکر نكرده و
سرفا از جانب خود ادعايی را مطرح کرده است.
به هر جهت با توجه به اين که اين گزارش نه سندی دارد و نه قرينه و شاهدی که آن را تقويت کند و ناقالن با
زمان وقوع فاصله ی زمانی زيادی دارند ،قابليت اتكا و پذيرش ندارد.
محور سوم :ناسازگاری ادعای ابن عساکر با گزارش های تاريخی مصادر مشهور

واقعه ی جنگ قسطنطنيه بر اساس نظر مشهور مورخين در يكی از سال های  ۴۹هـ يا  50هـ يا  51هـ رخ
داده اس ت.با مراجعه به مصادر و گزارش های تاريخی مختلف در می يابيم که هم ادعای فرماندهی يزيد بن
معاويه در آن جنگ و هم ادعای حضور امام حسين (ع) در آن لشكر مورد تاييد نيست و در گزارش های متعدد
و مشهور به اثبات نمی رسد.
وفيها َک َان ْت غزوة َيزيد بن ُم َعاو َية الروم َح َّتی بلغ قسطنطينيةَ ،و َم َع ُه ابن َع َّباس وابن عمر وابن ُّ
الز َب ْير وأبو أيوب
ِ
ِ
َْ
األ ن َص ِار ّي.
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن کثير بن غالب (المتوفی ،)310تاريخ الطبري ،ج ،5ص،232
الناشر :دار التراث – بيروت ،الطبعة :الثانية  1387 -هـ .

در اين سال ( ۴۹هـ) يزيد بن معاويه برای جنگ به روم رفت تا اين که به قسطنطنيه رسيد و ابن عباس و ابن
عمر و ابن الزبير و ابو ايوب انصاری همراه او بودند.
مالحظه می فرماييد که در گزارش طبری نه صحبتی از فرماندهی يزيد است و نه حضور امام حسين (ع) در
اين لشكر.دقت داشته باشيد که در چنين مواردی مورخان تمام سعی خود را برای ذکر اسامی افراد مشهور و
موثر و بزرگ به کار می بندند و اگر امام حسين (ع) در اين جنگ حضور می داشت قطعا مورخی چون طبری
بدان اشاره می کرد.
سوال مهم ما در اينجا از اسالم ستيزان آن است که چگونه گزارش تاريخ طبری  -که به نوعی از محبوب ترين
مصادر تاريخی اسالم ستيزان برای شبهه پراکنی به حساب می آيد  -را رها کرده اند و به ادعای ابن عساکر
متمسک شده اند؟! آن هم در شرايطی که گزارش طبری (متوفای  310هـ) متقدم بر ادعای ابن عساکر
(متوفای  571هـ) می باشد.
وفيه ا :غزا يزيد بن معاوية أرض الروم حتی بلغ القسطنطينية ومعه ابن عباس ،وابن عمر ،وابن الزبير ،وأبو
أيوب األنصاري.
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  5۹7هـ) ،المنتظم في
تاريخ الملوك واألمم ،ج ،5ص ،23۴المحقق :محمد عبد الق ادر عطا ،مصطفی عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولی 1۴12 ،هـ  1۹۹2 -م.
در اين سال ( ۴۹هـ) يزيد بن معاويه برای جنگ به روم رفت تا اين که به قسطنطنيه رسيد و ابن عباس و ابن
عمر و ابن الزبير و ابو ايوب انصاری همراه او بودند.
مالحظه م ی فرماييد که ابن الجوزی نيز سخنی از فرماندهی مستقيم يزيد يا حضور امام حسين (ع) در اين
جنگ نمی گويد.
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ابن أثير الجزري ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد (المتوفی630هـ) الكامل في التاريخ ،ج،3
ص56و ،57تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان ،الطبعة :األولی،
1۴17هـ 1۹۹7 /م.
در اين سال ( ۴۹هـ) و همچنين گفته شده در سال  50هـ معاويه لشكری پر تعداد را برای جنگ به روم فرستاد
و سفيان بن عوف را به عنوان فرمانده آنان تعيين کرد و به پسرش يزيد دستور داد تا همراه آن ها بجنگد اما
يزي د سستی کرد و معاويه دست از او برداشت.افرادی که برای جنگ رفته بودند با گرسنگی و بيماری شديد رو
به رو شدند  ...در اين لشكر ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و ابو ايوب انصاری و ديگران و عبد العزيز بن
زراره کالبی حضور داشتند ...
بر اساس گزارش ابن االثير نيز فرم اندهی لشكر معاويه بر عهده ی سفيان بن عوف بوده و يزيد نيز يكی از
همراهان اين لشكر بوده که در همراهی اين لشكر کوتاهی و سستی کرده و سخنی از حضور امام حسين (ع)
در اين لشكر نيز در ميان نيست.
به هر جهت با مراجعه به مصادر و گزارش های متعدد تاريخی نيز می بينيم که بر خالف ادعای ابن عساکر نه
سخنی از فرماندهی يزيد بن معاويه است و نه سخنی از حضور امام حسين (ع) در اين لشكر.
محور چهارم :ادعای هماهنگ مورخان شامی؛ اتفاق يا تعمد؟!

با دقت در نام و شرح حال مورخانی که ادعای حضور امام حسين (ع) در لشكر معاويه را مطرح کرده اند ،در
می يابيم که يا خود اهل «شام» هستند (ابن عساکر (متوفای  571هـ) و ابن کثير (متوفای  77۴هـ)) يا عمده
ی زندگی و تحصيالت خود را در «شام» طی کرده اند( .صفدی (متوفای  76۴هـ))
با توجه به آن که شام مامن و مقر نواصب و دشمنان اهل بيت عليهم السالم بوده ،طرح چنين ادعايی از سوی
مورخان و علمايی که پرورش يافته ی اين سرزمين بوده اند کامال مشكوک و تا حد زيادی تعمدی به نظر می
رسد.بی شک هدف از چنين هماهنگی و تعمدی مخفی ساختن حقد و کينه ی معاويه و يزيد نسبت به اهل
بيت عليهم السالم و عادی جلوه دادن روابط طرفين می باشد.
محور پنجم :عدم استدالل به حضور امام حسین (ع) در لشكر معاويه از سوی معاندان

اگر ادعای حضور امام حسين (ع) در لشكر معاويه و به فرماندهی يزيد درست می بود ،اولين کسانی که با
قدرت و شدت هر چه تمام تر بدان استدالل می کردند ،بنی اميه بودند.در مواضع مختلفی همچون حوادث
ع اشوراء و اختالفات و دشمنی شديد ميان امام حسين (ع) و يزيد بن معاويه و همچنين اختالفات بعدی موجود
بين اهل بيت عليهم السالم و بنی اميه ،يكی از بهترين استدالل هايی که می توانست به سود بنی اميه باشد،

اشاره به حضور امام حسين (ع) در لشكر معاويه به فرماندهی يزيد بود که هيچ نشانی از چنين استدالل و اشاره
ای در تاريخ يافت نمی شود!
اگر چنين ادعايی صحيح می بود و حقيقت داشت ،هم به شهرت تاريخی بااليی می رسيد و هم نقل محافل
معاندان و نواصب و به خصوص بنی اميه می شد و همواره در برابر اهل بيت عليهم السالم و اصحابشان بدان
متمس ک می شدند حال آن که چنين نيست و همين دال بر عدم صحت اين ادعاست.
محور ششم :سخن جالب فضل بن شاذان (صحابی خاص اهل بیت علیهم السالم) و نكوهش حضور در
لشكر معاويه

اگر در گزارش های تاريخی که ارائه شد دقت کرده باشيد ،نام «ابوايوب انصاری» به عنوان يكی از حاضران
در لشكر معاويه به صورت مشترک در تقريبا تمامی گزارش ها ذکر شده است.با در نظر داشتن اين نكته به
سراغ روايتی از کتب شيعه می رويم که از زبان فضل بن شاذان (از اصحاب خاص امام هادی (ع) و امام حسن
عسكری (ع)) نقل شده است:
َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ين فقال ک َان ذ ِلك ِم ْن ُه
و س ِئل الفضل بن شاذان عن أ ِبي أيوب خ ِال ِد ب ِن زي ٍد األ نص ِاري و ِقت ِال ِه مع مع ِاوية المش ِر ِک
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وهي ِب ِه الشرك و ليس علي ِه ِمن مع ِاوية
ِقلة ِفق ٍه و غفلة ،ظن أنه ِإنما يعمل عمال ِلنف ِس ِه يقوي ِب ِه ِاإلسالم و ي ِ
َش ْي ٌء َک َان َم َع ُه َأ ْو َل ْم َي ُكنْ.
الطوسي ،الشيخ الطائفة أبی جعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسين (المتوفی ۴60هـ) ،اختيار معرفة
الرجال المعروف برجال الكشي ،ص ،38محقق :حسن مصطفوي ،الناشر :مؤسسة نشر دانشگاه مشهد،
الطبعة :األولی 1۴0۹ ،هـ .
از فضل بن شاذان در مورد ابو ايوب انصاری و حضور او در لشكر معاويه و جنگ وی با مشرکين سوال شد.فضل
بن شاذان چنين پاسخ داد :اين عمل ابوايوب انصاری ناشی از قلت فقه و غفلت او بود.او تصور می کرد که او
از سوی خودش کاری می کند که موجب تقويت اسالم و نابودی شرک می شود و حقی از معاويه متوجه وی
نيست ،چه او با معاويه باشد و چه نباشد.
دقت داشته باشيد که فضل بن شاذان ابوايوب انصاری را به دليل حضور در لشكر معاويه ولو آن که با نيت
خوبی بوده و به منظور تقويت معاويه و دفاع از وی نبوده مورد سرزنش قرار می دهد.قطعا اگر امام حسين (ع)
در اين لشكر حاضر می بود ،فضل بن شاذان به عنوان يكی از اصحاب خاص و با فضيلت اهل بيت عليهم
السالم با مستند کردن عمل ابوايوب انصاری به عمل امام حسين (ع) از وی دفاع می کرد و می گفت ابوايوب
انصاری در اين عمل خود تابع امام حسين (ع) بوده است.

محور هفتم :جنگ و جهاد فقط زير پرچم امام عادل!

بر اساس روايات فراوانی که از اهل بيت عليهم السالم به ما رسيده و در حد تواتر می باشد ،جنگ و جهاد تنها
زير پرچم امام بر حق و امام عادل جايز است.در غير اين صورت فرد شرکت کننده در چنين جنگی حتی اگر
کشته شود ،مرگش م رگ جاهليست و شريک دشمنان اهل بيت عليهم السالم در ريختن خونشان می باشد!
به يک نمونه از اين روايات اشاره می کنيم:
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حدثنا أ ِبی ر ِضی الله عنه قال ح دثنا سع د بن عب ِد الل ِه قال حدث ِنی محم د بن ِعيسی ب ِن عبي ٍد اليق ِطي ِنی ع ِن
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َجل ف ِإ ْن َمات ِفی ذ ِلک ک َان ُم ِعينا ِل َع د ِّونا ِفی َح ْب ِس ُحق ِوق َنا َو ِاإلشاط ِة ِب ِد َما ِئ َنا َو ِمي َت ُت ُه ِمي َتة َج ِاه ِل َّية ...
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن الحسين (المتوفی381هـ) ،الخصال،ج،2ص ،625ح ،10تحقي ق،
تصحيح وتعليق :علی أکبر الغفاری ،ناشر :منشورات جماعة المدرسين فی الحوزة العلمية فی قم المقدسة،
سال چاپ .1362 – 1۴03
فرد مسلمان نباي د در رکاب کسی که در انجام دستورات الهی بر او اعتمادی نيست و فرمان خدا را در باره
غنيمت جنگی اجرا نمیکند به جنگ برود و چنانچه در چنين جنگی کشته شود ،در حبس حقوق ما و ريختن
خون های ما دشمنان را ياری نموده است و مرگ او همان مرگ دوران جاهليت است ...
بر اساس اين دسته از روايات ،حضور اهل بيت عليهم السالم در هر جنگ و جهادی با فرماندهی شخصی
غير از اهل بيت عليهم السالم مردود می باشد.
نتیجه
الف) هيچ گزارش معتبر تاريخی در تاييد ادعای ابن عساکر مبنی بر حضور امام حسين (ع) در لشكر معاويه
وجود ندارد.
ب) بر خالف ادعای ابن عساکر؛ بر اساس برخی گزارش های تاريخی فرماندهی لشكر معاويه بر عهده ی
سفيان بن عوف بود و يزيد بن معاويه نيز به عنوان يكی از اعضای اين لشكر با آنان همراهی می کرد.

ج) تمامی گزارش ها و ادعاهای مشابه ا دعای ابن عساکر ريشه در مصادر اهل سنت دارند و در هيچ يک از
مصادر معتبر و متقدم شيعه اشاره ای به چنين مساله ای نشده است و بر اساس قاعده ی الزام چنين اخبار و
گزارش هايی حجيت و اعتبار و ارزشی برای شيعيان ندارد.
د) بر اساس روايات اهل بيت عليهم السالم ،حضور در ج نگ و جهاد با رهبری و فرماندهی امام غير عادل
جايز نيست و کشته شدن در چنين جنگ و جهادی در حكم مرگ جاهليست.از اين رو حضور اهل بيت عليهم
السالم در چنين جنگ و جهادهايی منتفی است.
تهیه شده در واحد اديان ،فرق و قومیت های جنبش مصاف (افق )
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