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  چکیده

خطاب خلیفه دوم به دسـت    االول روز قتل عمر بن بعضی از شیعیان بر این باورند که نهم ربیع

از این رو طی چند سده گذشته در میـان شـماري از شـیعیان مراسـمی بـا      . ابولؤلؤ ایرانی است

شده اسـت کـه بـه     برگزار می "غدیر دوم"و  "عمرکشان"، "هراالز فرحۀ "، "عیدالزهراء"عنوان 

گیرنـد،   طور طبیعی موجب ناخشنودي جامعه اهل سنت کـه اکثریـت مسـلمانان را در بـر مـی     

این پژوهش در پی دستیابی به پاسخی براي این پرسش است که برگزاري چنین . شده است می

باشد؟  اریخ قتل خلیفه دوم و قاتل وي میمراسمی تا چه حد مبتنی بر واقعیات تاریخی درباره ت

با محوریـت   –نیز پاسخ به این سؤال که این مراسم چگونه نزد بعضی شیعیان به ویژه در ایران 

توانـد   ؟ و این که این مراسم تا چه انـدازه مـی  رواج یافت –آرامگاه بابا شجاع الدین در کاشان 

  وجاهت دینی و شرعی داشته باشد؟

  الدین م ربیع، عمر بن خطاب، فیروز ابولؤلؤ، عمرکشان، آرامگاه بابا شجاعنه :واژگان کلیدي

                                                          
29/6/1389: تصویبتاریخ ؛ 2/6/89: تاریخ وصول  -*

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


4/85 شمارة  تاریخ و فرهنگ  - مطالعات اسالمی52

  

  مقدمه

االول سالروز قتل خلیفه دوم عمر بن خطـاب، بـه    خی از شیعیان اعتقاد دارند نهم ربیعبر

اینان از آنجا که خلیفه دوم را غاصب مقـام  . معروف به ابولؤلؤ است  دست فیروز ایرانی

از مدار صـحیح و مـورد   ) ص(انحراف جانشینی پیامبر اسالم خالفت و عنصر اصلی در

و نیـز برجسـته تـرین فـرد در ایـذاء و آزار      شناسـند،   مـی ) ص(اهللا نظر خداوند و رسول

قتــل او را رخــدادي  مــی داننــد ) س(بــویژه حضــرت فاطمــه زهــرا ، خانــدان نبــوت

امعـه امـروز   هـر چنـد ج  . پردازند بخش دانسته و این روز را به جشن و شادي می شادي

 هـاي  نـام تـوان در افـواه عمـوم     شیعیان کمتر شاهد چنین مراسمی است، امـا هنـوز مـی   

، "الزهـرا  فرحـه "، "عیـدالزهرا "افـت؛ از قبیـل   یاین روز نهاده شـده،   رگوناگونی را که ب

  ."غدیر دوم"و  "القلم روز رفع"، "عمرکشان"

قاتـل عمـر یعنـی ابولؤلـؤ     اي از شیعیان را عقیده بر آن است که  از سوي دیگر دسته

بوده و با موافقت قلبـی و قبلـی حضـرت    ) ع(فردي مسلمان، شیعه و از محبان اهل بیت

اقدام به این قتل نموده یا دست کم پس از این اقدام مورد تحسـین و تمجیـد و   ) ع(علی

از مدینـه بـه   ) ع(حمایت آن حضرت قرار گرفته و سرانجام توانسـته بـا پشـتیبانی امـام    

بنابراین در قرون گذشته . ریزد و در همان جا از دنیا رفته و مدفون گشته استکاشان بگ

هـا و   بر مزار او در کاشان، گنبد و بارگاه نسبتا با شکوهی به سبکی شبیه آرامگاه امامزاده

این آرامگاه هر ساله زائـران زیـادي را بـه    . هاي دینی بزرگ ساخته شده است شخصیت

اي بـراي آن   ود جلب کرده و مردم قداسـت و احتـرام ویـژه   ویژه در روز نهم ربیع به خ

ی از علماي معروف شیعه به آداب و مناسـک دینـی خاصـی    ضعهمچنین ب. اند قائل بوده

اند؛ ماننـد مرحـوم مجلسـی در     براي این روز در کتب ادعیه یا فقهی خویش اشاره کرده

آنچه در ایـن نوشـتار   . رائرالسو ابن ادریس در  االعمال اقبالو ابن طاووس در  زادالمعاد
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  :است رسشگیرد، تالش براي دستیابی به پاسخ به این سه پمی مورد کاوش قرار 

 يآیا قتل خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ، در روز نهم ربیـع رخ داده اسـت یـا در روز   . 1

  دیگر؟

بـوده و اقـدام او انگیـزه دینـی و مـذهبی      ) ع(آیا ابولؤلؤ از شیعیان و محبان علی. 2

  و از این رو مورد تحسین حضرت قرار گرفته است؟ داشته

آیا محافـل جشـن و سـروري کـه برخـی شـیعیان در سالگشـت ایـن روز برپـا           .3

  تواند مبناي صحیح تاریخی، شرعی و دینی داشته باشد؟ اند، می کرده می

یادآور می شود که قلمرو تاریخی و زمانی این جستار تـا پایـان عصـر صـفوي مـی      

  . باشد

  

  هاي مربوط به تاریخ قتل خلیفه دوم شی در گزارشکاو .1

آید این است که خلیفه دوم عمر  هاي منابع تاریخی به دست می آنچه از مجموع گزارش

و سوم هجـري بـه    الحجه سال بیست وهفت ذي وشش یا بیست بن خطاب در روز بیست

ورد و دست شخصی ایرانی به نام فیروز معروف به ابولؤلؤ در مسجد مدینه ضـربت خـ  

  .سه روز بعد از دنیا رفت

پس از نقل مشروح این واقعه دربـاره زمـان   ) ق 310 – 244(محمد بن جریر طبري 

او از فردي به نام مسعود بن مخرمه نقل . این حادثه، اقوال متعددي را روایت کرده است

. وسـوم درگذشـت   سال بیسـت  هحج عمر شب چهارشنبه سه روز مانده از ذي«: کرده که

وسـلم و   علیه اله بردند و در خانه عایشه پهلوي پیامبر خدا صلیبه چهارشنبه او را صبحگا

ه ایـن قـول را هـم آورده کـه عمـر      مطبري در ادا .)2/560طبري،  (» فن کردنددابوبکر 

حجه مانده بود کـه بـا عثمـان     درگذشت و یک روز از ذي حجه ار روز مانده از ذيهچ

، وهمـ (وچهـارم آغـاز شـد     ز محـرم سـال بیسـت   ا] عثمان[بیعت کردند و خالفت وي 
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حجـه   همگی زمان قتل اواخر ذيدر این مورخ پنج قول دیگر هم نقل کرده که ). 2/561

  .)همان(ثبت شده است  –حداکثر با دو سه روز اختالف  –

عمـر روز چهارشـنبه   «: نوشـته اسـت  زیسـته  که پیش از طبري می )ق292د (یعقوبی

هـاي عجـم در تشـرین دوم     وسـه و از مـاه   در سال بیست حجه ماندهال چهار شب از ذي

ه بود کـه بـا   عبضربات خورد و کسی که او را ضربت زد، ابولؤلؤه غالمی از مغیره بن ش

همچنـین از مورخـان متقـدم     .)159/ 2یعقوبی، ( »خنجري زهرآلود او را از پاي درآورد

) ق 279د (و بالذري ) ق 314د (ابن اعثم  ،)ق 345د (، مسعودي )ق 230د ( ابن سعد

  .اند الحجه  دانسته و هفت ذي وشش یا بیست نیز قتل خلیفه را در روز بیست

مورخان در مورد تاریخ قتل عمـر بـن خطـاب، بررسـی      متعددهاي  در کنار گزارش

 د(ابن ادریس حلـی  .  است ولاقوال و آراي علماي شیعه نیز در این زمینه مؤید همان ق

الحجـه   وشـش ذي  مدار شیعه اسـت، نیـز واقعـه قتـل را بیسـت     ، که از فقهاي نا)ق 598

شمرد، بـه مـاه    هاي استحبابی را بر می م هنگامی که روزهااو در کتاب الصی. دانسته است

کـه   –این ماه  25و  24، 18رسد، پس از مستحب دانستن روزه در ایام  الحجه که می ذي

بهنگـام رکـوع نمـاز و نـزول     ) ع(به ترتیب مصادف است با روز غدیر، صدقه دادن علی

و فـی الیـوم   «: نویسـد  رسـد مـی   الحجه می وشش ذي  وقتی به روز بیست -سور هلْ اَتی

، طعن عمر بـن خطـاب و فـی    ةثالث و عشرین من الحجر سنۀالسادس و العشرین منه 

یصوم هذه االیـام، فـانّ   ان التاسع و العشرین منه، قبض عمر بن خطاب، فینبغی لالنسان 

ض اصـحابنا یـوم قـبض عمـر بـن      عـ  کبیراً و ثواباً جزیالً و قد یلتبس علـی ب فیها فضالً

ر و یسـ الاالول و هذا خطأ باجماع اهل التـاریخ و   خطاب، فیظنّ انه یوم التاسع من ربیعال

ابـن ادریـس،    (» قد حقّق ذلک شیخنا المفید فی کتابه کتاب التواریخ و ذهب الی ما قلناه

1 ،418 - 419( .  

ونـه   وشـش و درگذشـت او را بیسـت    او نیز جراحـت عمـر را روز بیسـت   بنابراین 
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الحجه دانسته و تصریح کرده که این تصور برخی از شیعیان که ایـن حادثـه در نهـم     ذي

نویسان اسـت و بـراي تقویـت ایـن سـخن       ربیع بوده، بر خالف اجماع مورخان و سیره

  .است نظر را تایید و اثبات کردههمین افزوده که شیخ مفید هم 

از محدثان و متکلمان عصر صفوي، اقوال متعددي ) ق1110 -1037(عالمه مجلسی 

 العدد القویـه اند؛ نظیر مؤلف  از بزرگان اهل سنت را نقل کرده که نظر فوق را تایید کرده

مجلســی در ادامــه . واقــدي و) 467، 2، ج االســتیعاب(، ابــن عبدربــه )331-328ص (

» الحجـه هـو المشـهور بـین فقهائنـا االمامیـه       له کان فـی ذي ما ذکر انّ مقت«: افزوده است

ــاراالنوار( ــد را از   ) 31/118، بح ــیخ مفی ــول ش ــاه ق ــیعهمسارو آنگ ــه  الش و «آورده ک

اما ). 119همان، (» لیس بصحیح[...] جمهورالشیعه یزعمون انّ فیه قتل عمر بن الخطاب 

و نیـز قـول اجمـاعی اهـل     وي در سطور بعد قول مشهور میان مورخان و فقهاي شیعه 

والمشهور بین الشیعه فی االمصار و االقطار فی زماننا هذا «: گوید سنت را رها کرده و می

  ).119همان، (» هو انّه الیوم التاسع من ربیع االول و هو احد االعیاد

یعنـی در عصـر    -جا سخن مجلسی این است که شـیعه در زمـان و مکـان مـا     تا این

نهم ربیع را روز قتـل خلیفـه دوم و بنـابراین آن را روز     -و ایران صفویه و دیار اصفهان

وي در ادامه مستند ایـن نظـر شـیعیان را سـخن فرزنـد ابـن       . کنند عید وشادي تلقی می

اثـر   المحتضـر ایشان سپس حدیثی طـوالنی از کتـاب   . داند می زوائد الفوائدطاووس در 

احمد بن اسحاق قمی از یـاران   حدیث راوي آن. کند شیخ حسن ابن سلیمان را نقل می

است که وقتی شیعیان در روز نهـم ربیـع بـه منـزل وي در قـم      ) ع(امام حسن عسکري 

وقتی پرسیدند منظورتان کـدام عیـد   . ابن اسحاق را مشغول اعمال روز عید دیدند ،رفتند

او وقتی با تعجب شیعیان روبرو شد، گفت من بـا  . است، او پاسخ داد عید روز نهم ربیع

) ع(ماعتی از شیعیان در روزي که نهم ربیع بود، در سـامرا بـه دیـدن امـام عسـکري      ج

رفتیم و دیدیم ایشان مشغول اعمال روز عید هستند و به ما فرمودند چـه عیـدي بـراي    
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حـدیثی طـوالنی از   ) ع(پس از قول پدرش امـام هـادي   سامام . اهل بیت باالتر از امروز

در  یچـه مجلسـ   بر اسـاس آن . نقل فرمود -)ص( اهللا از صحابه رسول  -بن یمان حذیفۀ

ها پیش از واقعه قتل  نیز سال) ع(و امام علی و حسنین ) ص( ادامه نقل کرده، رسول اهللا

خلیفه دوم، بشارت روز نهم ربیع و قتل آن خلیفه نگون بخت را داده و از همـان زمـان   

انی را از خلیفـه دوم بـه   جفاي فراو) ص( براساس این نقل رسول اهللا. اند کرده شادي می

پیشـگویی کـرده و عمـر را    ) س(اهل بیت خویش و به ویژه به دخترش حضرت زهـرا  

روز نهم ربیـع در حـق او     که نفرین دختر رسول اهللا داند تا این ملعون و منفور ایشان می

در ادامه حدیث آمده که خدیفه پـس از ذکـر مطـالبی    . رسد شود و به قتل می اجابت می

که خلیفه دوم به قتل رسید و من بـراي عـرض    گوید روزگار ادامه یافت تا این دیگر می

 و سـخنان  حضرت مرا به یاد حضورم در نزد رسـول اهللا . آمدم) ع(تهنیت نزد امام علی 

امام سپس . ایشان آورد و از واقعه قتل ابراز خوشحالی کرد و آن روز، روز نهم ربیع بود

 664 -589(گاه سخنانی از ابن طـاووس   مجلسی آن. دهفتاد و دو نام براي آن روز شمر

] نهـم ربیـع  [بـدان مـن دربـاره امـروز     «: او آورده که گفته اسـت  االقبالرا از کتاب .) ق

احتماالً منظـور ابـن طـاووس روایـت مزبـور از احمـد بـن         .»الشأنی یافتم روایت عظیم

د کـه او حـدیث   رسـ  از ادامه سخن ابن طاووس به نظر می. یفه استحذاسحاق قمی و 

مجلسی در ادامه، قول نهـم ربیـع   . دیده است] شیخ صدوق[مذکور را در آثار ابن بابویه 

الحجه ترجیح داده و گفته است استبعاد ابن ادریس و امثال او درباره وقـوع   را بر ماه ذي

حادثه در نهم ربیع وارد نیست؛ زیرا با شهرتی که این روایات بین اکثر شیعیان سـلف و  

کـه تـاریخ   ] سـنی [شود و احتمـال دارد مورخـان عامـه     دارد، اعتبار آن حفظ می خلف

شیعه مشتبه سـازند تـا ایـن روز را     راند، به این خاطر باشد که امر را ب الحجه را گفته ذي

  .)131همان، . ك. ن(عید نگیرند 

مـل  جا سخن ابن طاووس را به طـور کا  مجلسی در این ،اوالً ؛باید گفتدر این باره 
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شد ابن طاووس درباره نهـم ربیـع کـامالً مـردد      معلوم می کرد می نقل نکرده که اگر نقل 

من العجم و االخوان یعظمون السـرور فیـه و    جماعۀوجدنا «: است؛ زیرا او نوشته است

یذکرون انّه یوم هالك بعض من کان یهون باهللا جل جالله و رسوله صلوات الـه علیـه و   

ـ  یعادیه، و لم اجد فی االن موافقـه اعتمـد الیهـا للرّوایـه التـی       یما تصفّحت من الکتـب ال

ابـن طـاووس بـا    . )3/113ابـن طـاووس،   (» رویناها عن ابن بابویه تغمده اهللا بالرضـوان 

امـا بـا ایـن حـال     ، هکه شادي و بزرگداشت این روز توسـط شـیعیان عجـم را دیـد     این

البتـه او  . یت ابن بابویه را تاییـد کنـد  گوید تا کنون کتاب قابل اعتمادي نیافتم که روا می

او در پایـان اضـافه کـرده کـه     . نگفته که این روایت را در کدام اثر ابن بابویه دیده است

البتـه   .)همـان (باشـد  ) ع(شاید تعظیم نهم ربیع به خاطر شروع امامت حضـرت مهـدي   

وایت ابن ابی رموضوع شاید این احتمال موجه باشد، اما با این حال باید دانست که هم 

  . رسد، قتل خلیفه دوم مطرح است چه که در عرف عجم به نظر می اسحاق و هم آن

اند  الحجه را تغییر داده که مجلسی احتمال داده که اهل سنت عمداً تاریخ ذي این ،ثانیاً

تا شیعه آن را عید نگیرد، احتمال بجـایی نیسـت؛ زیـرا همـین مورخـان حـوادث زیـاد        

کـه ناقـل تـاریخ     بـه ویـژه آن   ؛ اند که بـه نفـع عقایـد شـیعه اسـت      هدیگري را نقل کرد

ی از مورخان بـزرگ و معـروف شـیعه همچـون     عضالحجه، فقط آنان نیستند، بلکه ب ذي

نیـز همـین رأي را    -که متهم به تشـیع اسـت   -یعقوبی و ابن اعثم و همچنین مسعودي

م را عیـد بگیـرد، در هـر    به عالوه اگر قرار باشد شـیعه مناسـبت قتـل خلیفـه دو    . دارند

الحجـه؛   صورت این کار را خواهد کرد، خواه روز نهم ربیـع باشـد یـا روزي از مـاه ذي    

  .الحجه توصیه کرده است کمااینکه دیدیم ابن ادریس این بزرگداشت را در ماه ذي

نیز اظهاراتی درباره ایـن موضـوع    زادالمعاد، در بحاراالنوارمجلسی عالوه بر مرحوم 

اي از اعمال و مناسک عبادي مربوط به ایام سـال اسـت؛ نظیـر     ین کتاب مجموعها. دارد

: نویسـد  مجلسـی مـی  . از شیخ عباس قمـی  مفاتیح الجناناز ابن طاووس و  االقبالکتاب 
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عمر بـن الخطـاب خـالف اسـت و      که میان علماي خاصه و عامه در تاریخ وفات بدان«

وششم مـاه ذي الحجـه واقـع شـده      بیستاشهر میان فریقین آن است که قتل آن در روز 

» اند و مستند این دو قول، نقل مورخـان اسـت   وهفتم نیز گفته و بعضی بیست[...] ست ا

رغم این سخن صریح، براي تقویت قـول نهـم ربیـع    به وي ). 372 ،زادالمعاد ،مجلسی(

شـیعه   چنانچـه االن میـان عـوام     -شود  و از کتب معتبره چنان معلوم می«: دهد ادامه می

که قتل او در روز نهم ماه ربیع واقع شده و سابقاً میان جمعی از محدثین  -مشهور است

دوباره قول ابن طـاووس را از    او پس از این). همان(» شیعه نیز چنین مشهور بوده است

  ]اشـاره بـه حـدیث ابـن اسـحاق     [این حـدیث  «آورده و اعتراف دارد که او  اقبالکتاب 

  ابـن طـاووس در کتـاب   ) فرزنـد (خلـف   ؛و آنگـاه مـی گویـد   » را تأویل نموده اسـت  

، مجلسی پـس از ذکـر   ) 372همان، (قول نهم ربیع را تقویت نموده است  زواید الفواید

 -نقل شـده   بحاراي از آن از  که پیش از این خالصه -مجدد حدیث طوالنی ابن اسحاق

روایت کـرده   لشیعهمساراگفته است که صاحب  مصباحکفعمی در کتاب « : آورده است

است که هر که در روز نهم ربیع االول چیزي انفاق کند، حقتعالی گناهـان او را بیـامرزد   

ظـاهراً در   .)377، همـان (» [...] و مستحب است در ایـن روز اطعـام بـرادران مـؤمن و     

اشـتباه کـرده و    مسارالشـیعه جا اشتباهی رخ داده است؛ یعنی  کفعمـی در نقلـش از    این

دون مراجعه مستقیم به این کتاب روي نقل اشتباه او حساب کرده است؛ زیـرا  مجلسی ب

چیزي درباره نهم ربیع نگفتـه اسـت و هـیچ     الشیعهمساردر ). ق 413 -336(شیخ مفید 

مناسبتی را در این روز نقل نکرده است؛ بلکه برخالف قول مشهور، وفات امام عسکري 

ین مـ را از ه) ع(بنابراین آغاز خالفت امام قـائم  را روز چهارم ربیع االول دانسته و ) ع(

شــیخ مفیــد پــیش از ایــن در شــمارش  .) 49شــیخ مفیــد، (روز چهــارم دانســته اســت 

الحجـه را روز ضـربت خـوردن عمـر بـن       وشـش ذي  الحجه، بیست هاي ماه ذي مناسبت

و فـی  «: عبارت او چنین اسـت . داند این ماه را روز درگذشت وي می 29خطاب و روز 
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» ره قبض عمـر بـن الخطـاب   لهجثالث و عشرین من ا 23لیوم السادس و العشرین سنه ا

اي است که مرحوم مجلسـی در   خالف استفاده الشیعهمساربنابراین عبارات ). 42همان، (

از آن کرده است و حتی مؤید نقـل مورخـان سـنی و شـیعه دربـاره روز قتـل        زادالمعاد

خودش قتـل عمـر را در   ). ق905-840(کفعمی تر این است که  جالب. خلیفه دوم است

 مجلسی،(الحجه دانسته و مجلسی همین قول او را در بحار هم آورده است  ذي 26روز 

معلوم نیست چرا مجلسی از نقل اشتباه سخن شیخ مفید توسـط  ). 31/118 ،بحاراالنوار

را طرفـدار  او  زادالمعـاد الحجه، باز هـم در   ذي 26کفعمی، خالف تاکید خود کفعمی بر 

انما قتل «: چنین است) 511ص ( المصباحسخن کفعمی در . قول نهم ربیع دانسته است

او بـا  . »الحجه سنه ثالث و عشرین من الهجـره  عمر یوم االثنین ال ربع لیال بقین من ذي

در روز دوشـنبه  » فقـط «که دال بر حصر است تاکید کرده که روز قتل عمر » انّما«آوردن 

مجلسـی پـس از نقـل    . هجري رخ داده اسـت  23الحجه سال  ایان ماه ذيچهار روز به پ

در  "بر آن است تا نشان دهـد کـه   زادالمعادحدیث ابن اسحاق و در پایان این بحث در 

، فضیلت این روز و وقوع این قضیه مبارکه، احادیث بسیار وارد شده و در اعصار سـابقه 

ظـر ایـن قاصـر نرسـیده اسـت و اتفـاق       میان شیعه مشهور بوده و برخالفش روایتی به ن

  ).378مجلسی، ( "کند مورخان عامه با احادیث معتبره معارضه نمی

، قوت زیادي ندارد؛ زیـرا اوالً؛ در فضـیلت   زادالعمادعبارات اخیر عالمه مجلسی در 

که اگر چنین احـادیثی   این روز و وقوع این قضیه احادیث بسیار نقل نشده است؛ چه آن

 زادالعمـاد و  بحـار احمد بن اسحاق موجود بود، پس چـرا او آنهـا را در   غیر از حدیث 

زیـرا  ، نیاورده است؟ ثانیاً همین یک حدیث هـم در گذشـته بـین شـیعه مشـهور نبـوده      

 کـه  ثالثاً اگر منظـور مجلسـی از ایـن   . خالفش را در اقوال مورخین و فقهاي شیعه دیدیم

، نقل یـا روایـت تـاریخی باشـد، کـه      »برخالفش روایتی به نظر این قاصر نرسیده«گفته 

باشد، سودي براي نظریـه ایشـان   ) ع(صحیح نیست و اگر مرادش احادیثی از معصومین 
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رسد پیداش قول نهم ربیع مربوط بـه پـس از عصـر معصـومین و      ندارد؛ زیرا به نظر می

 دانیم اگر مراد عبارت مذکور ایـن  ضمن آنکه می .باشدعمدتاً از قرن ششم به این طرف 

است که از معصومین سخنی در تاریخ قتل خلیفه دوم نرسـیده اصـوال روش وسـیره آن    

حدیث ابـن   در این میان. بزرگواران این نبوده که در مورد تاریخ قتل خلفا سخن بگویند

خبر واحدي است که در کتب روایی قـرن ششـم بـه ایـن سـو دیـده       اسحاق قمی تنها 

آمده؛ اما نام راویـان   انوار النعمانیه، و المحتضر، رمصباح االنواشود که در کتبی مانند  می

بـراي  . آن در کتب رجالی و نیز در ضمن سند هیچ حـدیث دیگـري وارد نشـده اسـت    

تـرین مسـتند ایـن     قـدیمی  -مصباح االنوارسند . 1: روایت یاد شده سه سند وجود دارد

محمد الحسن بـن   اخبرنا ابو: آمده چنین است المحتضرچه در پاورقی  بنابر آن -روایت

  ].و چند راوي دیگر[محمد القمی حدثنا ابوبکر محمد بن جعدویه القزوینی 

علی بن مظاهر الواسطی عن محمـد بـن العـال    ": چنین است المحتضرسند کتاب . 2

  ."الهمدانی الواسطی و یحیی بن جریح البغدادي

، ابوالبرکات بن احمد بن محمد بن اردشیر دستانی: انوارالنعمانیهسند جزایري در . 3

  . ]و چند راوي دیگر[محمد جرجانی 

صرف نظر از بحث ارسال و انقطاع سند، اگر تنها راویان نامبرده را در نظـر بگیـریم،   

یابیم و کسی از عالمان شیعه از این افـراد نـام    یک از آنان را در کتب رجالی نمی نام هیچ

، تنهـا راوي اصـلی احمـد بـن     انـد  نبرده، بلکه در سند هیچ روایت دیگري واقـع نشـده  

. معروف اسـت  -السالم شنیده شود آن کلمات را از امام هادي علیه که گفته می -اسحاق

  .)صادقی(» بنابراین روایت عالوه بر ضعف منبع از نظر سند نیز قابل قبول نیست

در بحـث  (اي هـم دارد کـه در آینـده     این حدیث ضعف مفهومی و محتوایی عمـده 

  .خواهد آمد) آداب نهم ربیع

، »کنـد  اتفاق مورخان عامه با احادیث معتبره معارضه نمی«که مجلسی گفته  این ؛رابعاً
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کـه چنـین    اي در کـار باشـد؛ حـال آن   » احادیث معتبره«در صورتی قابل قبول است که 

  .احادیثی در اختیار نیست

و اوایـل قـرن    11ت باید توجه داشت که مرحوم عالمه مجلسی در قرن وربه هر ص

صـفوي در   ذهبدر این دوران پادشاهان تنـدروي شـیعه مـ   . زیسته است هجري می 12

اوج قدرت قرار داشتند و علمایی مانند مجلسی که بـه خـاطر حفـظ مصـالح مسـلمانان      

آمیـز   بتعصـ اجتماعی و  -متأثر از فضاي سیاسی احتماال  با دربار داشتند، روابط خوبی

معلوم خواهد شد که برخی شـاهان صـفوي بـه     پس از این. اند حاکم بر جامعه نیز بوده

اي داشـته و بـه احیـاء و توسـعه آن      دارانـه  ویژه در مورد مسئله نهم ربیـع نگـاه جانـب   

اند تا در این جهت اقداماتی را انجـام   پرداخته و از برخی علماي معاصر خویش خواسته

  . دهند

 ی تسـتري شـرف الـدین مرعشـ    یکی دیگر از علماي عصر صفویه سید نورالـه بـن   

او سلطنت چهار تن از شاهان صفوي از جمله شـاه  . است) ق 1019 -956( )شوشتري(

در ایران پس از گذشت حدود  انصفوی. کبیر را درك کرده است طهماسب و شاه عباس

پانصد سال از اقتدار و سلطه حاکمان شیعه آل بویه، بار دیگر به ترویج تشـیع پرداختـه،   

طبیعی است کـه در  . ر دادند و باعث یکپارچگی آن گشتندآن را مذهب رسمی ایران قرا

 . نـد یافت اندام این اوضاع و احوال علماي شیعه و عقاید آنان موقعیت بهتري براي عرض

از آن جملـه  . در این بین رویارویی علماي شیعه و اهل سنت نیز رونـق خاصـی یافـت   

علیـه عقایـد شـیعیان     ، یکی از علماي اهل سنت کتابی)ق 984د (شریفی میرزا مخدوم 

او در این کتاب از دیـدگاه خـود، در پـی    . نامید نواقض الروافضتألیف نموده که آن را 

از جمله این آداب انحرافـی و مسـموم، از   . برشمردن عقاید و آداب انحرافی شیعیان بود

کـه مـردم    نکته جالب ایـن . جشن مردم کاشان در سالروز قتل خلیفه دوم یاد کرده است

. ك. ن(داده اند نه نهـم ربیـع    الحجه انجام می وششم ذي این جشن را روز بیستکاشان 
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 مصائب النواصب فی الرد علی نـواقض الـروافض   تستري هم وقتی در). 2/241تستري، 

آید، درباره تاریخ این مراسم ساکت است و ایـن خـود نشـان     در صدد پاسخ به او برمی

اند، قتل خلیفـه   یران مردم تا آن زمان معتقد بودهدهد که در کاشان و شاید سایر بالد ا می

  .الحجه بوده نه ربیع االول دوم در ماه ذي

 حیاض الفضالءو  ریاض العلماءدر ). ق 1129 -1067(میرزا عبداله افندي اصفهانی 

همچـون تسـتري بـه پاسـخ بخشـی از اعتراضـات       » ...ابولؤلـؤ فیـروز  «در ذیل مـدخل  

او اذعان دارد که جمعی از علمـاي امامیـه ماننـد    . استمیرمخدوم سنی مذهب پرداخته 

و ابن ادریس و امثـال آنـان و اکثـر کتـب     ) ایضاح المقاصددر (شیخ مفید و شیخ بهایی 

: افزایـد  گاه می آن. رخ داده است الحجه وشش ذي عامه معتقدند قتل خلیفه دوم در بیست

ـ    قال جماعه من اال« ع االول و قـد ورد بـذلک   صحاب انه کان یوم التاسـع مـن شـهر ربی

روایات و روي فیه اعمال و هو المعمول و قد اوردنا شرح القول فـی ذلـک فـی کتـاب     

  ).383 -380، 4افندي، (» لسان الواعظین

تحفه فیروزیهنام افندي در اثر دیگري به 
1

آن را به خواست شاه سـلطان حسـین    که 

خلیفـه را از ربیـع    همچون مجلسی معتقد است اهـل سـنت تـاریخ قتـل     صفوي نوشته،

که شـیعه بودنـد،    الحجه تحریف کردند؛ به طوري که حتی اهل کاشان با این االول به ذي

الحجـه بـوده    ها، سنی شدند و فکر کردند قتل در ذي پیش از صفویه به خاطر فشار سنی

که شیخ علی کرکی جبل عاملی به ایران آمد و به حضـور شـاه اسـماعیل و     است، تا این

کرکی بـه ایـن ترتیـب    . اسب رسیده و نظر داد که تاریخ نهم ربیع درست استشاه طهم

  ،افنـدي ؛ بـه نقـل از  1/431جعفریـان،  (بود که مراسم شیعه را در ایـن روز احیـاء کـرد    

او . هاي بعدي کتابش نیز همین ادعا را تکرار کرده است افندي در بخش .)تحفه فیروزیه

                                                          
وي گزارش مفیـد و  . فقط دو نسخه خطی وجود دارد هیتحفه فیروزبر اساس پژوهش آقاي جعفریان از کتاب  -1

 ). 1/425جعفریان، . نک(مفصلی از این کتاب ارائه کرده است 
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کـه همگـی قتـل او را     -آورد دوم را مـی  در جایی وقتی روایـات تـاریخی قتـل خلیفـه    

باز هم اصرار دارد کـه سـخن شـیخ علـی کرکـی کـه در        -اند الحجه دانسته دراواخر ذي

آمده، صحیح است که گفتـه قتـل در نهـم ربیـع بـوده       عقدالدرر فی بقر بطن عمرکتاب 

رستی ، در دفاع از دآورده لسان الواعظینگونه که خود در  افندي آن). 468همان، ( است

توجـه  است، اما با  یافتهنگارنده این کتاب را ن. قول نهم ربیع به تفصیل سخن گفته است

می زیسته بسیار بعید مـی نمایـد کـه بـه حـدیث و روایـت        12و11به اینکه او در قرن 

  . جدیدي دست یافته و به آنها استناد کرده باشد

  

  تحلیل اخبار مربوط به ابولؤلؤة .2

  کیست؟ ةابولؤلؤ .الف

نام او فیـروز  . ، اطالعات بسیار اندکی در دست است)ابولؤلؤمعروف به ( ةابولؤلؤدرباره 

مشهور آن است که او یک ایرانی اهل نهاونـد از شـهرهاي   . بوده است ابولؤلؤاش  و کنیه

در زمان خالفت خلیفـه   -او در جنگی که میان مسلمانان. استان همدان فعلی بوده است

داد، به اسارت مسلمانان درآمد و به عنوان بـرده جنگلـی در اختیـار    با ایرانیان رخ  -دوم

  مغیره بن شعبه که فرمانرواي کوفه بود، قرار گرفت

به روزگار پارسیان رومیـان اسـیرش   ، فیروز نهاوندي بوده بود« : طبري آورده است 

پس از آن مسلمانان اسیرش کردند و به محل اسارت خویش انتساب یافـت  . کرده بودند

 ،طبري(» .شهر نهاوند در آغاز سال نوزدهم به سال هفتم خالفت عمر گشوده شد[ ... ] 

2/529-530(.  

همچون نقاشی و نجـاري   هایی حرفه بهدر امور صنعتی مردي کاردان بود و ابولؤلؤه

روزي  -پرداخت، و چون برده مغیره بود، باید بخشـی از درآمـد خـویش    و آهنگري می

روزي عمر بن خطاب به گردش بـه  «: طبري آورده است. پرداخت را به او می -دودرهم
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که نصرانی بود به عمر  ابولؤلؤه. غالم مغیره بن شعبه وي را بدید ابولؤلؤه. رفت بازار می

بن شعبه با من نیکی کن که خراجی سنگین بر عهـده  مغیرة اي امیر مومنان در کار گفت 

پرسـید صـناعت تـو    . دو درم تـو چنـد اسـت؟ گفـت هـر روز      خراج: عمر گفت. دارم

کنی، خراج تـو   عمر گفت با این همه کار که می. چیست؟ گفت نجارم و نقاش و آهنگر

. اي اگر بخواهم آسیابی بسازم که به کمک باد کـار کنـد   ام گفته من شنیده. سنگین نیست

. اگر سالم ماندم آسیابی برایت بسازم که مردم مشرق و مغرب از آن سـخن کننـد   :گفت

حبار روز بعد کعب اال. اکنون مرا تهدید کرد غالم هم عمر گفت این ،رفت ابولؤلؤهی وقت

. وصیت کن کـه سـه روز دیگـر خـواهی مـرد      مؤمنان اي امیر«: پیش خلیفه آمد و گفت

گفت عمر . یابم گفت از کجا دانستی؟ گفت این را در کتاب خداي عز و جل تورات می

یـابم   ه خدا نه، اما وصف و مشخصات تو را مییابی؟ گفت ب بن خطاب را در تورات می

 چون روز بعد شد کعب بیامد و گفت اي امیر[...] که مدت تو به سر رسیده است  و این

پس فردا باز پیش عمر آمد و گفـت  . یک روز برفت و دو روز دیگر مانده است مؤمنان 

د چون صـبح  گوی. دو روز گذشته و یک روز و شب مانده که تا صبح زنده خواهی ماند

گماشـت و چـون    ها مـی  شد عمر براي نماز برون شد و چنان بود که کسانی را به صف

جزو مردم درآمد خنجري  ابولؤلؤهگوید . گفت آمد و تکبیر می شد، می ها مرتب می صف

شش ضرب به عمر زد که . در دست داشت که دو سر داشت و دستگیره آن در میان بود

عمر گفت اي عبداله برو ببـین  [...] ان بود که او را کشت یکی زیر تهیگاه وي بود و هم

گفت . بن شعبه تو را کشته است ةغالم مغیر ابولؤلؤه مؤمنان قاتل کیست؟ گفت اي امیر

حمد خدا را که مرگ مرا به دست کسی قرار نداد که یک بار بـراي خـدا سـجده کـرده     

زه دهد که مرا پهلـوي پیـامبر   اي عبداله بن عمر پیش عایشه رو و از او بخواه اجا. باشد

  .)560-2/559طبري،(» .خدا صلی اله علیه و سلم و ابوبکر به خاك کنند

ادعا شده که او نصرانی یعنـی   ،از نکات قابل توجه در این گزارش این است که اوالً
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مسیحی بوده است و خلیفه هم از همین رو که او اهل نماز و اسالم نبـوده، حمـد خـدا    

از جفاي اربابش مغیره به دادخواهی نزد خلیفه آمده است؛ امـا   ابولؤلؤه ،یاًثان. کرده است

به این دلیل که خلیفه حق را به مغیره داده، او کینه خلیفه را بدل گرفته و پس از تهدید، 

 ،ثالثـاً . شخصـی داشـته اسـت     پس او از این قتل انگیـزه . به قصد انتقام او را کشته است

ي یهودي بوده، مرگ قریب الوقـوع خلیفـه را پـیش از ضـربت     کعب االحبار که از علما

که البته مسـئله اي مشـکوك مـی     و ظاهراً براساس تورات پیشگویی کرده است ابولؤلؤه

   .نماید

 ابولؤلـؤه در این مقاله اهمیت دارنـد کـه اگـر فـرض شـود       جهتنکات فوق از این 

واقعـاً   یـا  حبـار هـم  قدامش انگیـزه شخصـی داشـته و کعـب اال    امسلمان نبوده و براي 

دیگر  بوده طراحی قتل خلیفه و نه تهدید او به مرگ یا احتماال در صددپیشگویی کرده، 

به همین دلیـل  . ماند توسط شیعیان نمی ابولؤلؤههیچ دلیلی براي بزرگداشت و تجلیل از 

و شیعه اهل بیت دانسته  ار دارند او را مسلمان و بلکه محبی شیعیان اصرعضکه ب است

  .انگیزه او را انتقام از خلیفه دوم به خاطر جفاي او به خاندان نبوت قلمداد کنند و

مسـعودي،  ( مـروج الـذهب  آثاري مانند را نصرانی دانسته،  ابولؤلؤهغیر از طبري که 

و اهـل نهاونـد   ) زرتشـتی (هـم او را مجوسـی   ) 2/322ابـن اعـثم،    ( الفتوحو ) 1/677

عالمـه مجلسـی در   . انـد  گویی کعب االحبار چیزي ننوشتهاند؛ اما آنان درباره پیش خوانده

اظهار نظري نکـرده اسـت و    ابولؤلؤهو مذهب و نیز انگیزه  درباره دین زادالمعادو  بحار

کند، تمجید و تحسین از زبان امـام   حتی در حدیثی که از احمد بن اسحاق قمی نقل می

. خـورد  به چشـم نمـی   بولؤلؤهادرباره ) ع(و امیرالمؤمنین ) ص(، رسول اله )ع(عسکري 

کـردیم   یابن طاووس و ابن ادریس و شیخ مفید و دیگرانی که نظر آنان را پیشتر بررسـ 

بـا ایـن   . اند نداند و درباره دین و مذهبش سکوت کرده ابولؤلؤهنیز سخنی در تجلیل از 

 ده ویبسـیار بخشـ   استیرا قد ابولؤلؤهاي از شیعیان  وصف معلوم نیست چرا ناگهان عده
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بابا شجاع » «ابولؤلؤهحضرت «او را در ردیف بزرگان و اولیاء بر کشیده و با القابی مانند 

  .اند ستوده» شیعه خالص« و »مجاهد«، »شهید«، »الدین

افندي که از علماي عصر صفویه است، احتماالً اولین فرد از علماي شیعه اسـت کـه   

. دانسته اسـت » اکابر مسلمین«را از  پرداخته و او ابولؤلؤهبه شدت به تجلیل و تکریم از 

ثم اعلم ان فیروز الموفق لقتل عمر هذا قد کان من اکابر المسـلمین و  «: وي نوشته است

المجاهدین، بل من خلّص اتباع امیرالمؤمنین علیه السالم و ما قالت العامه فی ذمه لغایـه  

سـخنان ذهبـی را از    همین نوشته سـپس ) 4/384اصفهانی افندي، . (»عنادهم کلّه هذیان

تـاریخ  مسـیحی بـوده و قـول سـیوطی را از      ابولؤلؤهآورده که مدعی شده  دول االسالم

گـاه در   او آن. آورده که از قول ابن عباس او را مجوسی دانسته است الملوك و الحکماء

) ص(چنین استدالل کـرده کـه پیـامبر اکـرم      ابولؤلؤه رد این دو نقل و دفاع از مسلمانی

خراج همه کفار را از مکه و مدینه صادر کرد، چه رسد به اخراج آنها از مسـجد،  دستور ا

.  کردنـد و اهل سنت هم این را قبول دارند و عمر و ابوبکر نیز اطاعـت امـر رسـول اهللا   

به هنگام کشتن عمر، نصرانی یا زرتشتی باشد، چـه طـور عمـر بـه او      ابولؤلؤهحاال اگر 

با فرض این مطلب یـا عمـر امـر    . هم به مسجد شود، آناجازه داد که او به مدینه داخل 

. نادرسـت اسـت   ابولؤلـؤه  را اجرا نکرده که او را به مدینه راه داده یا خبر کفر رسول اهللا

  .)385همان، (نادرست است  ابولؤلؤهفرض اول را آنها هم قبول ندارند، پس کفر 

اهـل سـنت صـورت    استدالل افندي نوعی جدل است که با توجه به مقبوالت نسبی 

نسبی است از این جهت که در آثار معتبر و مهم علمـاي اهـل سـنت هـم،     . گرفته است

برخالف سیره و  خلفاي ثالث در عین عظمت  و احترامی که دارند، گاهی به هر دلیلی 

؛ گر چه ممکن است این عالمان بـراي برخـی   اند اقداماتی داشته) ص( سخنان رسول اهللا

یهاتی داشته باشند؛ مانند اینکه آنـان خـود را اهـل نظـر و صـاحب      از اقدامات آنان توج

نکتـه دیگـري کـه اسـتدالل افنـدي را       .اختیار بود و به مقتضاي شرایط عمل کـرده انـد  
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 -ابولؤلـؤه اربـاب   -که پیش از این دیـدیم مغیـره   کند این است که همچنان مخدوش می

یک . را به مدینه درخواست کرد ابولؤلؤهاي به خلیفه دوم اجازه ورود  ضمن نوشتن نامه

کـه اگـر مسـلمان     معناي این اجازه خواستن، این است که او مسلمان نبوده است، چه آن

. بود، نیازي به اجازه نداشت و مانند هر شخص دیگري مجاز به ورود به مدینـه بـود   می

ه تواند این باشد که عمر به خاطر تعصب عربی و ضد ایرانـی کـ   البته معناي دیگرش می

به مرکز خالفت شد، نه لزومـاً بـه خـاطر     ابولؤلؤهداشت، مانع ورود ایرانیان و از جمله 

چه باعث شد خلیفه بـا درخواسـت او موافقـت کنـد،      غیر مسلمان بودن او؛ و ظاهراً آن

مسـعودي،  . ك. ن. (مهارت او در مشاغلی همچون آهنگري، نجاري و نقاشی بوده است

1 ،677(  

اقوال گوناگونی را از مورخـان آورده کـه قائـل بـه کفـر       نیز یهتحفه فیروزافندي در 

اند؛ مانند ذهبی، اشبیلی مغربی، مالکی، ابن قیتبه، سیوطی، واقدي، ابن اعثم  بوده ابولؤلؤه

 مستوفی قزوینی، ابن عبدالبر، ابن قیبه دینوري، میرزا مخـدوم  کوفی، ابن عربی، حمداهللا

هـا و   هـا و گربـه   ت مرتضی علیـه السـالم از سـگ   ي حضرداو امثال اینان از اع«شریفی 

جا افندي عنان از کـف داده و خشـمش    روشن است که در این .»روباهان و ماده شغاالن

او همچنین ادعا کرده که به نظر مـن کسـی از علمـاي    . او را به ناسزاگویی کشانده است

ده، مگر مسعودي در نکر) ابولؤلؤه(شیعه مقتدم و متأخر، جزماً تصریح به کفر بابا شجاع 

هم به خاطر تقیه یا شهرتی بوده که در بـین علمـاي سـنی آن زمـان      که آن مروج الذهب

در  .)445-1/444جعفریـان، . ك. ن. (داشته و شاید هم منظورش کفر سابق او بوده است

تقیـه مسـعودي در ایـن موضـوع تـاریخی معنـاي        اوالً :شود گفت نقد سخن افندي می

قاتل خلیفه لزوماً نقطه ضعفی را متوجه خلیفـه دوم و   بودن را مسلمانچندانی ندارد؛ زی

که کفر او نیز لزوماً نقطه قوتی براي خلیفه و عقاید اهـل   کند؛ چنان عقاید اهل سنت نمی

 کـه ثالثـاً این . را آورده است ابولؤلؤهثانیاً ابن اعثم کوفی شیعی نیز نقل کفر . سنت نیست
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چگونـه  . نماید بوده، بسیار بعید و غیر موجه می ابولؤلؤهق شاید منظور مسعودي کفر ساب

کـافر و  شخصی را که در حـال حاضـر مسـلمان اسـت      دهد مسعودي به خود اجازه می

  ؟مجوسی بخواند

بهجـه  از رجـب برسـی،    مشارق االنـوار به  ابولؤلؤهافندي همچنین در دفاع از تشیع 

از علی بـن   .)ق 1076یف لتأ( بانساب النواصاز حسن بن حسین سبزواري و  المباهج

امـا  . یـک بـه عصـر او هسـتند    دداود استناد کرده است که گویا همگی آنها معاصر یـا نز 

کنـد، راه   معلوم است که استناد به چنین آثاري، در حالیکه آثار قدما آنها را تکـذیب مـی  

نی ستیزي گرایی و تا حدي س فضاي شیعه  جایی نخواهد برد؛ به ویژه با توجه به غلبهه ب

  .بردمی گویی را باال  و تنددر عصر صفویه که احتمال غلو 

عصرش نیز شیوع و پـذیرش کـافی    رسد دیدگاه افندي در بین بزرگان هم به نظر می

، مصـائب النواصـب  در  تسـتري وقتـی   که پیش از وي قاضی نـوراهللا  نداشته است؛ چنان

هـایی از   هم ربیـع چـه تجلیـل   مردم کاشان در ن«سخنان شدیداللحن شریفی را آورده که 

دهد  ، در پاسخی که به شریفی می»کنند هایی به خلیفه دوم می کرده و چه اهانت ابولؤلؤه

 -2/240 ،تسـتري . ك. ن. (کنـد  ، مسلمانی و صحت کـار او نمـی  ابولؤلؤههیچ دفاعی از 

دي او در اثر دیگرش نیز که اعتراضات شریفی را ذکر کرده و خود نیز اظهارات تن) 244

و تایید مسـلمانی او نـدارد    ابولؤلؤهرا علیه خلیفه دوم آورده است، سخنی در تجلیل از 

  .)2/545و  1/87همو، (

  

  ابولؤلؤهانگیزه  .ب

شـیعی   -در ایـن عمـل خـود، انگیـزه دینـی      ابولؤلؤهپرسش مهم دیگر این است که آیا 

  :عبارتند ازدرباره انگیزه او هاي مطرح  مانهداشته است؟ گ

؛ 5/2026طبــري، . ك. ن(ریــک کعــب االحبــار یهــودي تــازه مســلمان شــده تح .1
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  .)159 - 158؛ ابوریه، 183مستوفی، 

. ك. ن(تحریک برخی از مهاجران و بزرگـان قـریش از جملـه مغیـره بـن شـعبه        .2

  .)138؛ شهیدي، 187و  4/188-3زهري، ج 

رمانده ایرانـی کـه   عرق ملّی و ایرانی و انتقام شکست ایرانیان و تحریک هرمزان ف .3

 بن عمر در انتقـام  اهللاداز همین رو بود که عبی. در جنگ با اعراب مسلمان اسیر شده بود

. نـک (را کشـت   ابولؤلـؤه و دختـر  ) از مسیحیان حیـره (هرمزان و جفینه  ،از قتل پدرش

  .)186؛ مستوفی، 4/190-3، ج ؛ ابن سعد2/530طبري، 

. خلیفه به شـکایت او از اربـابش مغیـره    توجهی یعنی به خاطر بی. انگیزه شخصی .4

بـه دسـت   همه مورخان که پیش از این برخی از آنها نقل شـد،    این مطلب از ظاهر نقل

  .می آید

. خلیفه نمـود  به قتل مسلمان و شیعه مذهب بود و با انگیزه مذهبی اقدام ابولؤلؤه .5

   .)4/384؛ تحفه فیروزیهبه نقل از اصفهانی افندي،  1/442جعفریان، . نک(

ـ      ه طبق احتماالت یکم تا چهارم که اهل نظر آنها را براسـاس منـابع تـاریخی اولیـه ب

امـا احتمـال   . اند، اقدام قاتل خلیفه دوم قابل تحسین و تقدیر نخواهـد بـود   دست آورده

مـورد از  دو افنـدي در  . به دلیل ضـعف منـابع تـاریخی قابـل اعتمـاد نیسـت       هم پنجم

کـه منـابع    بدون این ،قول را تقویت کرده این) تحفه فیروزیه و ریاض العلماء(تألیفاتش 

حدیث رفع القلم نیـز کـه در آن بـراي    . تاریخی معتبر و قابل توجهی براي آن ارائه دهد

اما در صـفحات  . طلب رحمت شده است، دلیلی براي این قول تلقی شده است ابولؤلؤه

بعـدا   اي ایـن حـدیث  محتـو  در باره ضعف  .سند این حدیث روشن شد ضعف پیشین

  .بیان خواهد شد توضیحاتی

  

  ابولؤلؤهسرانجام . ج

سرنوشت ابولؤلؤپس از مجروح کردن عمر هم به نوعی با مراسم نهم ربیع پیوند خورده 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


4/85 شمارة  تاریخ و فرهنگ  - مطالعات اسالمی70

دو پاسخ  ؟پس از کشتن خلیفه دوم چه سرنوشتی یافت ابولؤلؤهاین پرسش که به . است

  :داده شده است

این است که او پس از ضربت به خلیفـه دوم در   قول مشهور .خودکشی در مدینه .1

اش به سوي او هجـوم آوردنـد،    مسجد، قصد فرار داشت؛ اما وقتی مردم براي دستگیري

اي را مجروح و مقتول ساخت و چون راهـی بـراي    با خنجري که به همراه داشت، عده

ـ   266ابن اعثم،  ؛3/65مسعودي،. نک. (فرار نداشت، خودکشی کرد ی، ؛ ابـن یوسـف حلّ

  .)5/2026؛ طبري، 328

از مدینـه بـه   ) ع(با حمایت و هدایت علـی   ابولؤلؤه قولطبق این : فرار به کاشان .2

فرماندار کاشـان مطـابق   . ایران گریخت و به کاشان که شهري شیعه نشین بوده، وارد شد

در  هـا  او سـال . تزویج کرد ابولؤلؤهبه او پناه داد و دخترش را براي ) ع(نامه علی  توصیه

سرانجام به مرگ طبیعی از دنیا رفت و در آنجـا مـدفون شـد و اکنـون      تا کاشان زیست

  .آرامگاهش معروف است

اقوالی را از برخی مورخین سـنی  ) 31/113( بحاردر مرحوم مجلسی : توضیح بیشتر

دي اسـت کـه نوشـته    قـ از جمله آنـان و ا  ؛اند مذهب نقل کرده که طرفدار قول نخستین

ح عمر، جرح معه ثالثه عشر رجالً فی المسجد، ثم اخذ، فلما اخـذ قتـل   فلما جر«: است

از  .)ق 8اوایـل قـرن    -635(همین جمله را علی بن یوسف حلّـی   .)118همان، (» نفسه

هم او از قول سعید بن مسـیب   .)329، العدد القویه. نک. (قول ابن زبیر نقل کرده است

مسـعودي  ). 328همـان،  (ل کـرده اسـت   خودکشی او را  پس از دستگیري در مسجد نق

هـاي مسـجد در    خنجري همراه برداشـت و در یکـی از گوشـه   [...]  ابولؤلؤه«: نویسد می

کـرد و   رفت و مردم را در نماز بیدار می عمر سحرگاه می. تاریکی به انتظار عمر بنشست

گذشت، بر جست و سه ضربت زد کـه یکـی زیـر شـکم او خـورد و       ابولؤلؤهچون بر 

بود که سبب مرگش شد و دوازده تن از اهل مسجد را ضربت زد که شش تـن از  همان 
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ــد   ــن بماندن ــش ت ــد و ش ــا بمردن ــرد   . آنه ــه بم ــزد ک ــر ب ــا خنج ــز ب ــتن را نی  .»خویش

درآمـد و او را بـدان خنجـر     ابولؤلؤه«: ابن اعثم کوفی نیز نوشته است .)3/65مسعودي،(

هـا بشـکافت    پس صف. ر نافیک در پهلو، دیگري زبر ناف و سومی زی. سه ضربت زد

بدویدنـد و   ابولؤلـؤه مردمان برجستند و بر عقب [...] و بجست و از مسجد بیرون رفت 

او سـیزده مسـلمان را بـه زخـم کـارد      [...] دادند که این دزد خونین را بگیریـد   آواز می

گلیمـی  . عاقبت االمر مردي در او رسید. جمله بمردند  زخمی بداشت که شش نفر از آن

دانست که او را بگرفتند و خواهند  ابولؤلؤهچون . بر سر او انداخته او را بگرفت. تداش

همگی منابع « در نتیجه.)267 -266ابن اعثم، (» کشت، خویشتن را کاردي بزد و بکشت

پس از کشتن چند نفر در مسجدالنبی خودزنی کـرده و   ابولؤلؤهبر این تصریح دارند که 

اي دیگر وجهـی داشـته    در نباید آمدن او به کاشان یا نقطهبنابراین مصا. کشته شده است

   .)835جعفریان، (» باشد

با این همه برخی از متون بعـدي،  . نظریه نیست این در منابع تاریخی اولیه، خبري از

را  ابولؤلـؤه ) 280مؤلـف، ص  مجهول الق  520تألیف ( مجمل التواریخ و القصصیعنی 

بر این اساس گمان شده مقبـره  شاید . اشان دانسته استبا احتمال بیشتري از مردم فین ک

کـه چـه بـر سـر      که این اثر دربـاره ایـن   در حالی ؛است ابولؤلؤهمعروف در کاشان از آن 

آمده و آیا او پس از انجام قتل خلیفه به کاشان برگشته یـا نـه، نظـري نـداده و      ابولؤلؤه

توان آن را مؤیـد نظریـه دوم    جا نمی لذا در این. صرفاً او را اهل فین کاشان دانسته است

 اهل نهاوند بوده است، نه اهل کاشان ابولؤلؤهکه منابع اصلی معتقدند  دانست؛ به ویژه آن

  .)5/1959؛ طبري، 1/677مسعودي، . نک(

معتقد است در کاشان قبري منسـوب   مجالس المؤمنیندر اند شوشتري  برخی نوشته

با این فرض او فقـط خبـر داده کـه    حتی  .)6/199، یوسفی اشکوري. (هست ابولؤلؤهبه 

کـه مؤیـد نظریـه دوم     نـه ایـن   ؛ دانند می ابولؤلؤهمردم کاشان قبري را در این شهر از آن 
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 مجـالس در چـه شوشـتري    بـه عـالوه آن  . را قبول داشـته اسـت   یبوده و این باور مردم

را نقـل   آورده، سخن خودش نیست؛ بلکه فقط سخن میر مخدوم شریفی سنّی المؤمنین

در کاشـان اسـت    ابولؤلـؤه کرده که گفته مردم کاشان را اعتقاد بر این است کـه آرامگـاه   

  .)1/87تستري، . نک(

و قائـل بـه    ابولؤلـؤه مـدافع مسـلمانی و تشـیع     ریـاض العلمـاء  گذشت که صاحب 

برگزاري عید و سرور شیعیان در روز نهم ربیع است؛ اما با این حـال او در ایـن اثـرش    

پس از ارتکاب قتل به کاشـان گریختـه و در ایـن شـهر مـدفون       ابولؤلؤهده که ادعا نکر

معتقد به نظریـه دوم   تحفه فیروزیهدر و ا اما هم ،)385 -380افندي،  . نک. (گشته است

جـا مـدفون    پس از قتل خلیفه به کاشان گریختـه و در آن  ابولؤلؤهاست؛ یعنی به نظر او 

آورده به لحاظ تاریخی فاقد ارزش  افنديچه  آن هر چند). 1/425جعفریان، . نک(است 

جا که نقل چنین اخباري هم نشان دهنده فضاي فرهنگی زمانـه او و هـم    است، اما از آن

جا اجمـالی از برخـی نظـراتش را بـا اسـتفاده از       بوده است، در این فضاي آیندهمؤثر بر 

  :آوریم گزارش یادشده می

را به درخواسـت شـاه سـلطان    خود ندي کتاب تر اشاره شد اصفهانی اف که پیش چنان

حسین صفوي نوشته و شاه این درخواست را زمانی مطرح کـرد کـه برخـی از علمـا و     

افندي در این کتاب آورده است . او بودندحضور  دردرباریان در محفل جشن نهم ربیع 

اما بـه   را به قم برد؛ ابولؤلؤه) ع(که یوسف اعور ناصبی گفته است شیعیان معتقدند علی 

ظاهراً منظـور  . نظر من حضرت او را به کاشان برد و حرف علماي شیعه هم همین است

نجم الدین بـن شـمس الـدین رازي حلبـرودي و عزالـدین حسـن       » علماي شیعه«او از 

اند و احتماالً معاصر یا نزدیک به عصر  حلبی است که در رد یوسف ناصبی کتاب نوشته

مخفی نمانـد کـه ایـن مقـدار     «: افزاید  میمیرزا عبداهللا .)455همان، ( اند بودهخود افندي 

تصلب و تعصب در شیعگی اهل کاشان که سابقاً نقل شده، همه اینها به برکت آمدن بابا 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


73  تأمالتی تاریخی درباره نهم ربیع   89پاییز و زمستان 

شجاع الدین به والیت ایشان و به سعی علماي مجتهدین شیعه که در شهر و نـواحی آن  

اما بعـدها ملـوك سـنی    » .ده بودخصوصاً که در قریه راوند جمع شده بودند، به هم رسی

باعث شدند که کاشان سنی شد تا عصر صفویه که شیعه خالص شد و حتی یـک سـنی   

بـه   ابولؤلـؤه  بـراي تاییـد فـرار    از دیگر کسانی که میرزا عبداهللا .)456همان، (االن ندارد 

) ق 942 – 880(کند، غیاث الدین خواند میـر   جا به او استناد می کاشان و وفاتش در آن

فیروز به روایت شیعه از مدینه گریخت به طرف عراق شتافت و «: او نوشته است. است

در کاشان وفات یافت و به مذهب اهل سنت و جماعه همان ساعت گرفتار گشته چـون  

دانست حالش به کجا منجر خواهد شد کارد بر حلق خویش مالیده، متوجه زندان لحـد  

باشـد بـراي اثبـات     که این اثر نیز از متأخرین مـی  جا از آن) 1/489امیر،  خواند(» گردید

 بحراالنسـاب  ماجرایی را از کتابی به نـام  سرانجام میرزا عبداهللا. نظریه دوم کارایی ندارد

آلود و آکنده از غلو  این داستان چنان وهم. آورده که مؤلف آن را هم معرفی نکرده است

: ین داستان یا افسانه چنـین اسـت  خالصه ا. است که خود او هم آن را باور نکرده است

. عمر آسیابی بنـاکرد کـه کمـی از کـارش مانـده بـود      . وقتی ابوبکر مرد، عمر خلیفه شد

حضرت بـر  . کرد عبور می) ع( علیه روزي از مقابل خانه علی انصاري رحمه اهللا ابولؤلؤه

ه مـن  آگاه بـاش کـ  ! او به امام سالم کرد و گفت اي موالي ما. در خانه خود نشسته بود

. خـواهم نامیـد  » شجاع الـدین «فرمود اگر چنین کنی تو را . امروز عمر را خواهم کشت

آمد و به نحوي خلیفه دوم را بـه داخـل آسـیاب کشـاند و او را کشـت و       ابولؤلؤهپس 

سپس درب آسیاب را بست و خدمت امام آمد و گفت هزار جانم به فداي تو که الحـال  

. ود را کمی تغییر داد و بابا شجاع را مخفی کـرد حضرت محل نشستن خ. عمر را کشتم

پـس  . ام ام، کسی را ندیده جا نشسته آمدند، فرمود تا من این ابولؤلؤهوقتی مأموران در پی 

اي براي رئیس شهر کاشـان نوشـت    را زین نهاده، نامه] اسب[همان شب حضرت، دلدل 

. خترت را بـراي او عقـد کـن   که وقتی بابا شجاع الدین با این نامه نزدت رسید، فوري د
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به کاشان رسید و در آن وقـت  ] حدود شش ماه بعد[دلدل شب پنجشنبه چهارم رمضان 

وقتی دلدل به در خانه او رسید، او بیـرون آمـد و   . رئیس کاشان عبدالکریم بن نوفل بود

ه همـان  یصـف . ه را به عقـد او درآورد یدست شجاع را گرفته به خانه برد و دخترش صف

. که مولودش پسري یک سـاله بـود   ستن شد؛ وقتی صبح شد زایمان کرد، درحالیشب آب

مأموران خلیفه جدید وقتی شش ماه دیگر به کاشان رسیدند و رئیس کاشان را گرفتـه و  

بسیار کردند تا قاتل خلیفه را معرفی کند، تمام مردم قـم و کاشـان جمـع شـدند و      ءایذا

اش  باالخره او را یافتند؛ اما وقتی دیدنـد بچـه   مأموران. گفتند چنین کسی در شهر نیست

در اخبار دیگري هم آمده که یحیی فرزنـد بابـا   . نیست ابولؤلؤهیک ساله است، فهمیدند 

در زمان عثمان مخالفان دوباره فهمیدند که بابـا شـجاع   . شجاع خودش شش بچه داشت

ینه کرد و گفـت یـا   از شهر خارج شد و در جایی رو به مد ابولؤلؤهلذا . در کاشان است

درسـاعت زمـین   «. من این کار را براي رضاي تو کـردم؛ مـرا خالصـی ده   ! امیرالمؤمنین

پس از رفـتن خارجیـان بـاز    . جا غایب گشت شکافته شد و حضرت شجاع الدین در آن

بابا شجاع از زیر زمین بیرون آمده و زنده ماند یا آن کـه در همـان زیـر زمـین مانـده و      

اش در بیـرون شـهر کاشـان معـروف      مدفون گشته که الحال مقبـره  جا فوت شد و همان

   .)472-1/471 ،جعفریان(» است

کـه عمـر در آسـیاب بـه دسـت       دافندي داستان دیگري را هم به این نحو نقـل کـر  

کـه بـه معجـزه امیرالمـؤمنین بـا       کشته شد و بابا شـجاع بـا االغ گریختـه تـا آن     ابولؤلؤه

اعتبـار   هاي فوق را بی افندي در پایان نقل. نجا ساکن شداالرض به کاشان آمد و در آ طی

  .)472همان، (اساس دانسته است  و بی

  

  آداب نهم ربیع .د

، در روز نهـم ربیـع   ابولؤلؤهاند قتل خلیفه دوم به دست  هدکسانی که به هر دلیل باور کر

ی نسـبت  و تولّ) ع(االول رخ داده است، به زعم خود از باب تبرّي از دشمنان اهل بیت 
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به ظـن  . اند ، آداب و رسوم و مناسک خاصی را براي این روز قائل شده)ع(به اهل بیت 

در بزرگداشت این روز وجود دارد، همـان  ) ع(تنها سندي که به نقل از معصومین  قوي

هـایی از آن را از نظـر    روایت احمد بن اسحاق قمی است که پـیش از ایـن نیـز بخـش    

و نیز  بحاراالنوارل این روایت طوالنی را به طور کامل در مرحوم مجلسی اص. گذراندیم

آورده اسـت و بـا    -به فارسی نگاشـته  که آن را -زادالعمادترجمه آن را در اثر دیگرش 

، 31مجلســی، . نــک(موضــع موافــق، عمــل بــه محتویــات آن را توصــیه کــرده اســت  

  .)378 -372د، زادالمعا، مجلسی؛ 131 -120، بحاراالنوار

خست این حدیث آمده است که احمد بـن اسـحاق قمـی زمـانی در روز     در بخش ن

ـ رو بـه سـامرا مـی   ) ع(نهم ربیع به اتفاق جمعی از شیعیان براي دیدن امام عسکري  د و ن

گوید چـه عیـدي    امام به آنها می. یابند امام را در حال انجام اعمال روز عید نهم ربیع می

یفه بـن یمـان از   حذحدیث مزبور آمده که  در بخش دوم .باالتر از امروز براي اهل بیت

را روز بـا  ) نهم ربیـع (امروز  ام نقل کرده که فرمود از خدا خواسته) ص( قول رسول اهللا

 بـه  ! لذا خدا به من وحـی کـرد کـه اي محمـد    . فضیلتی براي شیعیان اهل بیتم قرار دهد

بان شـما عیـد قـرار    ام که امروز را بر شیعیان و مح آسمان فرمان داده فرشتگانم در هفت 

کنند و کرام الکاتبین تا سه روز گناهان همـه مـردم را از قلـم     دهند و براي آنها استغفار 

و امرت الکرام الکاتبین ان یرفعوا القلم عن الخلق کلهم ثالثـه ایـام مـن ذلـک     (د نبیانداز

را  و هر کس ایـن روز ) لک و لوصیک کرامۀالیوم و ال اکتب علیهم شیئاً من خطا یا هم 

  .آمرزم دهم و هزار شیعه را می عید بشمارد، به مال و جان و عیالش برکت می

یفه پس از قتل خلیفه دوم براي تهنیت گفتن نـزد  حذر بخش سوم حدیث آمده که د

آمد و امام سخنانی طوالنی بیان کرد؛ از جمله فرمـود امـروز روزي اسـت    ) ع(امام علی 

 -بخشید و من هفتاد و دو نـام بـراي امـروز   که خداوند چشم خاندان رسول را روشنی 

یفـه، امـام ایـن اسـامی را یـک بـه یـک        حذبه درخواسـت  . شناسم می  -یعنی نهم ربیع
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هذا یوم االستراحه و یوم تنفیس الکربه و یوم الغدیر الثـانی و یـوم تحطـیط    «: شمارد می

م البرکـه و یـوم   االوزار و یوم الخیره و یوم رفع القلم و یوم الهـدو و یـوم العافیـه و یـو    

برخـی دیگـر از ایـن اسـامی     . »...اب فیه الدعاء ج االکبر و یوم یستاهللایدالثارات و یوم ع

یوم عید اهل البیت، یوم قتل المنافق، یـوم یعـض الظـالم یدیـه، یـوم هـدم       : چنین است

الضالله، یوم الشهاده، یوم الزهد فی الکبائر، یوم العباده، یوم ذهـاب السـلطان المنـافق و    

  .)همان(یوم البقر 

امـا بررسـی محتـواي    . هاي سندي این حدیث مطالبی بیان شـد  تر درباره ضعف پیش

  :کند د بیشتري مواجه میبعااین حدیث نیز، صحت آن را با است

گوید خـدا وعـده داده    انگیزترین فراز این حدیث آنجا است که می  شاید شگفت. 1

بیع تا سـه روز هـر گنـاهی از همـه افـراد      ، از نهم ر)ع(و علی ) ص(که به خاطر پیامبر 

ان یرفعوا القلم عن الخلق کلّهم ثالثه ایام من ذلک الیوم و ال اکتـب  «: برداشته شده است

شد،  هم گفته می» همه شیعیان«، »خلقهمه «حتی اگر به جاي . »علیهم شیئاً من خطایاهم

وز همه تکالیف از توان باور کرد طی سه ر چگونه می. کاست چیزي از تعجب آدمی نمی

آدمی برداشته شود و به عبارتی هر عمل واجبی را بتوان ترك کـرد و هـر فعـل حرامـی     

ولو گناهان کبیره را بتوان انجام داد؟ آیا هیچ سند و مدرکی وجود دارد کـه نشـان دهـد    

به مفهوم این سخن اقدام کرده باشند؟ آیا هـیچ فقیـه و   ) ع(احیاناً معصومین و اهل بیت 

توان در طول تاریخ اسالم سراغ گرفت که قائل بـه تعطیـل تکلیـف     قلیدي را میمرجع ت

  در این سه روز شده و به عبارتی براساس این حدیث فتوا داده باشد؟

هـاي ایـن روز را    معناي بخش مذکور از حدیث با بخش پایانی حـدیث کـه نـام    .2

از بـاب  . ض یکدیگرنـد که مفهوم این اسامی نیـز نـاق  همانگونه برشمرده، مغایرت دارد؛ 

نمونه روز نهم ربیع از یک سو روز رفع القلم و آزادي در گناه دانسته شده، اما از سـوي  

دیگر روز عافیت، برکت، انهدام گمراهی، ترك گناهـان کبیـره، عبـادت، تزکیـه و یـاري      
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توان هر گناه و ظلم و جنایتی را انجام داد و با ایـن   چگونه می. مظلوم دانسته شده است

حال آسایش و برکت و تزکیه و عبادت هم سر جایش باقی باشد؟ ایـن مضـامین چنـان    

ورزي نـدارد و   اند که اصرار بر صحت آنها معنایی جز جهالت یـا غـرض   واضح البطالن

  .باشد) ع(تواند با قبول آن، مدعی دفاع از حریم اهل بیت  اي نمی هیچ شیعه

و اهـل  ) ص( الی به سیره رسـول اهللا نکته مهم دیگر آن است که با یک نگاه اجم .3

توان دریافت که شیوه برخورد آنان با خلفاي ثـالث و مسـائل فیمـابین، بـا      می) ع(بیت 

علیرغم غاصب دانستن ) ع(از باب نمونه امام علی . مضامین این حدیث سازگاري ندارد

خلفا، همواره در مشکالتی که در مسـائل حکـومتی، دینـی و علمـی بـراي آنـان پـیش        

را مساوي با ) ع(آمد، از کمک به آنان دریغ نداشت و آنان نیز بارها فقدان یاري علی  یم

و اینها همه پس از این بود که آن حضرت براي حفظ مصـالح  . دانستند هالکت خود می

همچنین در منابع معتبر مکتب اهل بیـت  . مسلمانان با آنان بیعت کرده بود اسالم و عالیه

اطهار علیهم السالم مبنی بر لـزوم حفـظ   ) ع(ائمه  لفراوانی از قو علیهم السالم، روایات

وحدت مسلمانان و پرهیز از توهین نسبت به صحابه مورد احترام اهل سنت و جماعت 

شود که بر همین اساس فتاواي مراجع شیعه نیـز در طـی تـاریخ فقـه، همـواره       دیده می

  .براساس وجوب رعایت این امر بوده است

حدیث مذکور که در واقع خـود مشـتمل بـر چنـد حـدیث از چنـد        لنقبه هر حال 

است، باعث شده که برخی از شیعیان در طـول تـاریخ دسـت بـه اقـداماتی      ) ع(معصوم 

بزنند که همواره نزاع میان آنان و اهل سنت را دامن زده و متقابالً سنیان و علمـاي آنـان   

  .علیه شیعیان واداشته است اضع خصمانهورا به اتخاذ م

از علماي سنی عصر صفویه بوده کـه  ) ق 984 د(از باب نمونه میرزا مخدوم شریفی 

 را علیه عقاید و آداب و سنن شیعیان بـه رشـته تحریـر درآورده    نواقض الروافضکتاب 

از مسائلی کـه مـورد   . را نوشت مصائب النواصباز دیگر سو تستري در پاسخ او . است
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و مـن عـاداتهم   «: مربوط به نهم ربیع اسـت  اعتراض شدید شریفی است، همین قضایاي

اعته مما الیرتاب فیـه مـن   نتعیدهم بعید بابا شجاع الدین و هو اشد خموداً مما ذکر و ش

او سپس بـه   .)2/240تستري،(» الجهاّل الفسقۀامن باهللا المتعال، بل کل کافر ضالّ الّا هذه 

انّ اهل قاشان زعمـوا انّ ابـالؤلؤه   «: رفتار و آداب مردم کاشان در این روز پرداخته است

فاهلوه و حرسوه و حفظوه لتشیعهم الی . قتل سیدنا عمر و هرب بعد قتله و تستّر بقاشان

آمیز برخـی از افـراد شـیعه بـه      او در ادامه به یکی از مراسم اهانت .)همان(» ان مات بها

هـا ایـن کارهـا را در     یالبته او نوشته است که کاشان. )241همان، (پردازد  خلیفه دوم می

دهند؛ زیرا احتماالً تا آن زمان هنوز قول نهـم ربیـع    الحجه انجام می وشش ذي روز بیست

تستري پس از نقل مطالـب شـریفی، سـاحت علمـاي شـیعه و      . مقبول مردم نبوده است

ما یـأتی بـه بعـض اهـل قاشـان فـی العیـد        «: کند مردم کاشان را از این حرکت تبرئه می

س مما افتی به احد من العلماء االمامیه و انّما هو شیء اتخذه اال جـالف مـن   المذکور لی

او سپس به جـواب نقضـی هـم     .)242همان، (» عند انفسهم علی سبیل المراء و الخالف

آمیز مردم اهـل سـنت را در تحقیـر عقایـد و مقـدمات       پرداخته و برخی از آداب توهین

: افزایـد  کند و مـی  نقل می -در عصر قدیم -نشیعه در دوره خلفاي عباسی و اهالی گرگا

و اما ماذکر من الخصوصیات اهل قلم  و کاشان و سبزوار غلو هـم فـی العصـبیه، فهـو     «

  .)244همان، (» صبات اهل جرجانتعمن بحار  قطرة

کـه برخـی    هاي شریفی و قبول این  اصفهانی افندي نیز با اشاره به گالیهرزا عبداهللامی

گیرند، مطالبی را از کتاب ضد شیعی شیخ یوسف بـن   یع را جشن میشیعیان روز نهم رب

از جمله قبایح شیعیان یکی دیگر آن است کـه  «: کند مخروم اعور به این صورت نقل می

یعنی روز » یوم البقر«گاوکشی و یا  یعنی روز» یوم البقر«را روزي هست که او را ایشان 

سازند و حلوایی که بـا روغـن    از عمر میدر آن روز شیعیان صورتی . نامند شکم دریدن

کننـد و بعـد شـکم آن صـورت را همـان روز       اند در میان شکم آن صورت پر مـی  پخته
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و نقل است که مرد سنّی عرب صحرا نشین با دیـدن ایـن   . خورند دریده، از آن حلوا می

 د که خود در زندگی نیکـو اخدا بر عمر رحمت کن«گفته است  اعمال در شهر شیعیان می

که نگاه کنیـد بـه    هو شیخ یوسف افزود .»بوده و در مردگی نیز شیرین و خوب است می

افنـدي در بخشـی از پاسـخ     .)455 -1/454جعفریان، (این عقل ناقص جماعت شیعیان 

ها را در حرمین شریفین در ایام دهه  خود به شیخ یوسف گفته که من خودم جشن سنی

این است که این کار را به خاطر شروع سـال عربـی   شان  گرچه اینان بهانه. ام محرم دیده

افندي در اثر دیگرش به اشـکال   .)472همان، (کنند، نه به خاطر طعن به امام حسین  می

» ان هذا العمل فی زماننا هذا متروك فـی قاشـان  «: ها گفته است شریفی به مراسم کاشانی

هـل عمـان یـاد کـرده و     از مشاهدات خود در بـالد ا ، گیري بر او و سپس در مقام خرده

عشـرین مـن شـهر رمضـان و هـی لیلـه       و و قد کنت هناك فی لیله الحـادي  «: گوید می

علیه السالم و هم کـانوا مـن اول اللیـل الـی الصـباح یضـربون الـدفوف         -علی-شهادته

اصفهانی افندي،  (» المزامیر و یفرحون فیها و جعلوا غد تلک اللیله یوم عید الرحمهم اهللا

، باردیگر بر فضائل روز عید نهم ربیع با تحفه فیروزیه مچنین در اواخر کتابه .)4/380

کنـد و حـدیث احمـد بـن اسـحاق را از       تاکیـد مـی  » روز عید بابا شجاع الـدین «عنوان 

و باالخره در پایـان   .)473، 1جعفریان، (گذارد  هاي متعددي نقل و بر آن صحه می  کتاب

بسیار عزیـز و محتـرم و شـریف و مکـرّم     ) هم ربیعن(این روز «: اثر خویش اظهار داشته

هـا چنـدان چیـز بخصوصـی تـا الحـال بـه نظـر          از دعاها و نمازها و زیارت«اما » .است

با این حال اعمالی مثل غسل، تعظـیم و تکـریم و خوشـحالی کـردن، صـدقه       .» نرسیده

  .)478همان، (. ها را در این روز قبول دارد دادن، اطعام، لباس نو پوشیدن و رفع کدورت

آمیز مورد نظر شـریفی را در کاشـان تکـذیب     و افندي جشن توهینتستري که  با این

رسـد کـه    کنند، اما از بیان تستري و به ویژه از توضیحات اخیر افنـدي، بـه نظـر مـی     می

امـري رایـج    -دست کم به اشکالی دیگر -شادي و عید گرفتن این روز در عصر صفویه
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ین مراسم از چه زمانی در میان شیعیان عجم آغـاز شـده، روشـن    که ا اما این. بوده است

ت جشن و شـادي  مها از ابن طاووس آوردیم، نشان از قد مطالبی که پیش از این. نیست

اشعاري نیز از شعراي قرون هفت و هشت . شیعیان ایران در نهم ربیع، از قرن هفتم دارد

جعفریان، . نک(وزگاران است در دست است که مؤید جریان داشتن این رسوم در آن ر

835- 836(.  

  

  نتیجه

جستجو در منابع تاریخی و برخی متون روایی و مذهبی مربـوط بـه قتـل خلیفـه دوم و     

  : دهد که قاتل وي نشان می

هجـري   23الحجه سال  ذي 27یا  26ایرانی در  ؤلؤقتل عمر بن خطاب توسط ابول .1

  .رخ داده، نه در نهم ربیع االول

ـ ؤخـورد کـه ابول   ع تاریخی کهن، شاهدي به چشم نمیدر مناب. 2 شـیعه یـا حتـی     ؤل

معرفـی  ) مجوسـی (مسلمان بوده باشد، بلکه این متون معموالً او را مسیحی یا زرتشـتی  

  .کنند می

) بـه معنـاي عـام آن   (شـیعی   -رسد ابولولو در این کار انگیـزه اسـالمی   به نظر می. 3

ز عمر بن خطاب به دلیـل برخـورد نامسـاعد    نداشته است؛ بلکه ظاهراً کینه شخصی او ا

  .خلیفه با دادخواهی وي مؤثر بوده است

پـس از ضـربت بـه خلیفـه دوم، در      ؤلؤشواهد تاریخی حاکی از آن است که ابول .4

بنـابراین او از  . گشـت  نهمان روز دستگیر اما بالفاصله خودکشی کرد و در مدینه مدفو

  .ته استمدینه به کاشان یا هر جاي دیگري نگریخ

آداب جشن و سرور و احیاناً مراسم دعا و زیاراتی که در نهم ربیع توسط برخـی   .5

شـود، مبنـاي دینـی و مـذهبی      شده یـا احیانـاً مـی    ایران انجام می شهرهاياز شیعیان در 
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روشن و صحیحی ندارد و احادیث بسیار محدودي که در این زمینه وجـود دارد، داراي  

  .می استاشکاالت جدي سندي و مفهو
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