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 چکیده:

در این پژوهش بر آن شدیم که شخصیت سلیمان ابن 

صرد خزاعی را در طول دوران زندگی اش بررسی و نقد 

 کنیم.

)علیه السالم( ابتدا شخصیت وی در دوران حضرت امیر

شده؛  السالم( بیانو سپس در دوران امام حسن)علیه 

سپس نحوه عملکرد وی قبل و بعد از  واقعه کربال 

 مورد بررسی قرار گرفته شده است.

عدم شرکت وی در واقعه عاشورا در مرحله بعد علت 

 و بررسی شده است. مطرح

در قسمت پایانی این پژوهش توبه، قیام و سرانجام 

 ت وی به طور مختصر آمده است.دو شها
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 مقدمه:
خدا انسان را آفرید و وی را به قوه عقل از دیگر 

موجودات متمایز کرد، عقل یکی از دو حجت الهی است. طبق 

ائمه  بیان اهل بیت)علیهم السالم(، حجت ظاهری خود

اطهار)علیهم السالم( هستند و دیگری حجت باطنی یا همان 

 عقل است.

، انسان باید از تاریخ و سرگذشت پیشینیان به حکم عقل

 گیرد تا عمرش صرف آزمون و خطاهای گذشتگان نشود.عبرت ب

امام علی)علیه ؛ حجت ظاهری نیز مؤید این حکم عقل است

السالم( قسمتی از السالم( در نامه ای به امام حسن)علیه 

را به ایشان  آنو عبرت گرفتن از  تاریخ فواید مطالعه

 یادآور شده اند.

تاثیرگذار از این رو بر آن شدیم که یکی از شخصیت های 

تاریخی که به آن به طور مفصل پرداخته نشده است )حتی در 

 سریال مختارنامه( را مورد بررسی قرار دهیم. 

حق تعالی و حجت  حضرت امید است مورد توجه عنایات 

 قرار گیرد. ) عج(ولیعصر خداوند، حضرت
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 شخصیت سلیماننگاهی گذرا به 
 

سلیمان بن صرد بن جون بن ابی جون خزاعی از شیعیان بزرگ 

( لیهم السالمو اصحاب امیرمؤمنان، امام حسن و امام حسین)ع

یسار بوده  نام وی در جاهلیت نیه او ابومطرف است.است. ک

آن را به سلیمان  )صل هللا علیه و آله و سلم(که پیامبر

تغییر داده است. او از نخستین مسلمانانی است که در کوفه 

 ای ساخت.ساکن شد و در آنجا برای خود خانه

در سن ق، ه. 65در سالسال پیش از هجرت متولد شد و  28او 

ودن او سالگی چشم از جهان فرو بست. در خصوص صحابی ب 93

اختالف نظرهایی وجود دارد. بیشتر منابع اهل سنت او را از 

کم  ( دانسته و دستصل هللا علیه و آله و سلماصحاب پیامبر)

چند چندان  معتقدند که او پیامبر را درک کرده، هر

مصاحبتی با پیامبر نداشته است، اما در عین حال 

د. با این انبر نقل کردههایی را از طریق وی از پیامروایت

کند که او از تابعین بوده و همه، فضل بن شاذان تصریح می

 نه از اصحاب.

مورخان شیعه و سنی از شخصیت سلیمان به نیکی یاد 

اند و او را با اوصافی، نظیر فضیلت، شرافت، زهد، کرده

 1اند.و نفوذ کلمه ستوده تقوا
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 فصل دوم

 قبل از کربال 

 ()علیه السالمدر دوران امیرالمؤمنینسلیمان 

ساله بود كه  63ی خزاعه، پیرمردی سلیمان رئیس قبیله 

( پس از عثمان مطرح شد. سن، لیه السالمعلی)عحضرت بیعت با 

تجربه، پیشگامی در پذیرش اسالم، همراهی پیامبر و زهد، 

و پس از بیعت  بری ی خزاعه از او فرمانشد قبیلهموجب 

ها نیز با آن (، آنسالملیه السلیمان بن صرد با حضرت علی)ع

 حضرت بیعت كنند.

ای كه حضرت علی علیه السالم به او در "جبل" از نامه 

حكومت حضرت، فرماندار  شود كه او در زماننوشته، معلوم می

شركت همیشگی  ر چه. اگهبود و یكی از كارگزاران حضرت جاآن

او در ركاب امیرالمؤمنین در منابعی مانند تاریخ ابن 

ر شده ولی دیدگاه شیخ طوسی و دیگران از جمله اثیر ذك

صفین"، شاهدی بر تمرد او از حضور در  قعه یی "ونویسنده

 جنگ جمل است.

 

پس از آمدن  ش كرده است:"منقري" تخلف او را چنین گزار

( از جنگ جمل به كوفه، سلیمان بن لیه السالمعلي)عحضرت 

ا ( او رملیه السالعلي)عحضرت صرد به حضور ایشان رسید. 

تو در نصرت من تردید و » مورد نكوهش قرار داد و فرمود:

درنگ كردي؛ حال آن كه تو، به گمان من بیش از هركس دیگر 

پشتیبانی من بودي! چه چیز تو را از كمك  سزاوار تقویت و

بازداشت؟ چرا ( ل هللا علیه و آله و سلمبه اهل بیت پیامبر)ص

  «به آنان كمك نكردي؟

ها بگذر و مرا به اي امیرمؤمنان! از گذشته» سلیمان گفت:

دار و مرا اندرز  خاطر گذشته سرزنش مكن و دوستي مرا نگه

تواني ضمن آن، ده. هنوز كارهایي در پیش است كه مي

  «دوستانت را از دشمنانت بازشناسي!

پس سلیمان خاموش شد و اندكي نشست. آنگاه برخاست و به 

آیا جا »رفت و گفت:  السالم()علیهما مسجد نزد حسن بن علي

ر سرزنش و مالمتش شگفت زده دارد از امیرمؤمنان به خاط

  «نشوم؟
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همواره كساني مورد »( به او فرمود: لیه السالمحسن)عامام 

 «رود!ها امید ميكه به دوستي آن گیرندنكوهش قرار مي

هنوز كارهایي فرا رو داریم كه در آن به »سلیمان گفت: 

آوراني چون من نیاز هاي رخشان و شمشیرهاي آخته و رزمنیزه

است؛ پس عدم حضور مرا در آوردگاه نبرد تقبیح نكنید و به 

( به او لیه السالمحسن)عامام  «تردید روا مدارید.اخالص من 

خدا تو را مشمول الطاف خود كند! ما نسبت به تو »گفت: 

 1«دگمان نیستیم!ب

( نقل لیه السالمحتی شیخ طوسي طبق آنچه از امام حسن)ع

اي دروغین براي عدم شركت خود سلیمان بهانهگوید: شده، مي

 2ذكر كرده است!

به هر حال در جنگ صفین، سلیمان بن صرد از فرماندهان 

سپاه امیرالمؤمنین شد. سلیمان در نبردهای تن به تن در 

لم" قهرمان شامی را به هالكت رساند و صفین، "حوشب ذوالظ

ی سئلهها و مپس از نیرنگ عمرو عاص در به نیزه زدن قرآن

ای امیرمؤمنان، اگر یاورانی »حكمیت، به امام عرض كرد: 

شد. سوگند به داشتم، هرگز این طومار )عهدنامه( نوشته نمی

 ها را به جنگ با معاویهنظر آن خدا، میان نیروها رفتم تا

برگردانم؛ ولی جز  [ی آنان قبل از حكمیت بودهمهنظر كه ]

 3«ام نیامد.اندكی، كسی به یاری

ی خسته و خونین سلیمان نگاه كرد و آنگاه امام به چهره

این آیه را تالوت فرمود: "فمنهم من قضی نحبه و منهم من 

بعضی پیمان خود را به آخر " "ینتظر و ما بدلوا تبدیالً؛

دیگر در انتظارند و هرگز تغییری در رساندند و برخی 

سلیمان! تو از »سپس به او گفت:  4اند."پیمان خود نداده

بری و هرگز افرادی هستی كه در انتظار شهادت به سر می

 «دهی!ن خود نمیتغییری در عهد و پیما

ای که عبدهللا بن مسعود به سلیمان با این همه، مضمون نامه

ه، ابهاماتی درباره او پدید برای دعوت در جنگ صفین نوشت

اگر "ا اشاره به آیه بیستم سوره کهف: مسعود بآورد. ابنمی

سار خواهند کرد یا به آیین بر شما پیروز شوند شما را سنگ

به  "و هرگز روی رستگاری نخواهید دید گردانندخودشان بر می

                   

 6وقعه صفین/ ص . 1

 43.رجال الطوسی/ ص 2

 519.وقعه صفین/ ص 3

 23.احزاب/ 4
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پس بر تو واجب است که برای جهاد کوشش، »نویسد: سلیمان می

لحن ترغیبی این نوشتار « یرمؤمنان پایداری کنی.و با ام

تواند مؤید این نظر باشد که سلیمان دچار تردید کوتاه می

 بوده است.

هجری به فرماندهی سپاه حضرت  40سلیمان در رمضان سال 

برای جنگ با معاویه منصوب گردید. گرچه پیش از حركت 

رمضان  19دم در سپیده )علیه السالم( سپاه، امیرالمومنین

 .ضربت خورد و به شهادت رسید

 

 (لیه السالمدر دوران امام حسن)عسلیمان 

شمرده  (لسالمان از شیعیان امام حسن مجتبی )علیه اسلیم

ی اول یاران ایشان بود. ترین شرایط در حلقهشد و در سختمی

گزارش  "هاإلمامه و السیاس"در  "دینوري ابن قتیبه"اما 

از پذیرش صلح با جالبی از برخورد تند سلیمان با امام پس 

 دهد:معاویه، می

سلیمان بن صرد كه بزرگ و رئیس اهل عراق بود و در جریان 

 )علیهما السالم(صلح در كوفه حضور نداشت، نزد حسن بن علي

سالم » وارد شد، گفت: )علیه السالم(حسنامام آمد. چون بر 

امام حسن )علیه السالم(  «ي مؤمنان!هبر تو اي خواركنند

حال بنشین؛ پدرت آمرزیده »و سپس گفت:  ددارا جواب سالم 

كه  ما پیوسته در تعجب هستیم»نشست و گفت: سلیمان  «باد!

جو از كه صدهزار جنگچگونه با معاویه بیعت كردي با این

بگیر؛ با همین اندازه اهل عراق با تو بودند و همه حقوق

غالمانشان؛ غیر از شیعیان تو از اهل بصره و  فرزندان و

  «حجاز!

نشینی اما به واقع عامل عزت جا كه صلح در ظاهر عقباز آن

در ناپذیری ابدی آنان شد؛ امام با بردباری شیعیان و شكست

سوگند به خدا! اگر زیر »برابر سلیمان بن صرد، فرمود: 

كه این تر است ازدست و در عافیت باشید، نزد من محبوب

 1«عزیز باشید و كشته شوید.

 

 )علیه السالم(كه امام حسناما سلیمان بن صرد به خاطر این

اي براي اجراي شرایط صلح از معاویه نگرفته و براي وثیقه

ه ال قرار نداده، اعتراض كرد. البتالمخود سهمي از بیت

صلح از سوی  این اعتراض بعد از زیر پا گذاشتن شرایط

                   

 163-151.ر.ک.به االمه و السیاسه ص 1
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 _سلیم نظر امام استگرچه در نهایت ت_سلیمان  معاویه بود.

كند كه والي معاویه را از كوفه بیرون كنند و پیشنهاد مي

)علیه قدرت را در كوفه به دست بگیرند. اما امام مجتبي

 دهند. برای حفظ خون مؤمنان، سكوت را ترجیح مي السالم(

به ابن قتیبه  هو السیاس هگرچه برخی در صحت انتساب اإلمام

وگو میان امام و سلیمان اند، اما متن كامل گفتتردید كرده

ابن شهر آشوب در  "،تنزیه األنبیاء"را سید مرتضي)ره( در 

 اند.نقل كرده "بحاراألنوار"مجلسي در عالمه و  "مناقب"

نتیجه  )علیه السالم(وقتی سلیمان از سخن گفتن با امام حسن

رفت تا شاید  السالم()علیه به نزد امام حسین ای نگرفت،

را برای جنگ با معاویه  )علیه السالم(بتواند امام حسین

 ترغیب کند.

گفته بود و  )علیه السالم(سلیمان آنچه را به امام حسن

 بیان کرد، )علیه السالم(برای امام حسین ایشان نپذیرفتند؛

هم نظر برادرش را تأیید کرد  )علیه السالم(اما امام حسین

خانه هایتان بمانید تا زمانی که معاویه در » و فرمود:

آن کراهت  از ین بیعتی بود که مابه خدا ا زنده است.

 1.ر خواهیم دادما و شما نظ ،دوقتی معاویه مر داشتیم.

رأی امام را پذیرفت و سکوت  در نتیجه سلیمان نظر و

زیرا قیام کردن بدون امام برای شیعیان  اختیار کرد،

 فایده ای در بر نداشت.

نامه  معاویه که از مخالفت سلیمان و تحرکات او آگاه بود،

نوشت تا مراقب  .قه 42در سال  "بن شعبه همغیر"ای به 

معاویه از مغیره خواست . اعمال و کردار او در کوفه باشد

که سلیمان بن صرد و افراد دیگر را به نماز جماعت ببرد و 

تا شاید  2.حاظر می شدند اینها به ناچار در نماز مغیره

خنثی  توطئه هایی که معاویه بر ضد آنان در دست دارد،

تا آنکه خبر شهادت  نمایند و بهانه به دست او ندهند.

 به آنان رسید. )علیه السالم(امام حسن

 

 

 

                   
 187.اخبار الطول/ص1

 179ص/5.تاریخ طبری/ج2
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 )علیه السالم(در دوران امام حسینسلیمان 

به كوفه  )علیه السالم(هنگامی كه خبر شهادت امام حسن

ی سلیمان بن صرد جمع شدند و خانه رسید، بزرگان شیعه در

 رش امام حسینای در مقام عرض تسلیت به برادنامه

 د که در بخشی از نامه چنین آمده است:السالم نوشتنعلیه

)علیهما برای حسین بن علی بنام خداوند بخشنده مهربان؛»

درود بر  از پیروانش و پیروان پدرش امیرمومنان، السالم(

می کنیم به خداوندی که جز او خدایی ما تو را سپاس  تو،

به  )علیهما السالم(خبر شهادت حسن بن علی اما بعد، نیست.

دنیا آمد و روزی که در گذشت و روزی ه روزی که ب ما رسید،

خداوند گناهانش را بیامرزد و نیکویی  که مبعوث می شود.

 )صل هللا علیه و آله و سلم(های او را قبول کند و به پیامبر

سازد و اجر تو را در برابر مصیبتش چند برابر کند و ملحق 

این مصیبت را با وجودتان برای ما جبران کند و آن را 

بازگشت همه ما به سوی  پاداشی نزد پروردگار می شماریم.

شما و شیعیان به طور  این مصیبت چقدر برای امت، اوست.

خاص و دیگران بزرگ است. ما از شیعیان تو هستیم و به 

راه  و به شادمانی تو شادمانیم. اری تو سوگواریم،سوگو

تا حقت را  شما را می رویم و به فرمانت در انتظاریم...،

 1«باز گردانیم

همچنین شیعیان كوفه بار دیگر بعد از مرگ معاویه در 

ی سلیمان جمع شده و در مورد فوت معاویه و بیعت یزید خانه

 به مشورت پرداختند.

ای جماعت شیعه! بدانید كه »ت: ها گفسلیمان به آن 

معاویه ستمكار از دنیا رفت و یزید شرابخوار به جای او 

السالم با او بیعت نكرده و به طرف نشست. حسین بن علی علیه

ی او هستید و پدرانتان نیز از مكه رفته است. شما كه شیعه

او جهاد  خواهید با دشمناناند، اگر میشیعیان او بوده

و نامه بنویسید و او را یاری كنید، به ا كنید و او را

 «بخوانید!

آنان گفتند که  پس همه شما نامه بنویسید،»سلیمان گفت: 

مصلحت آن  اما سلیمان گفت: نوشته تو از طرف همه ما باشد،

 «است که همه شما نامه بنویسید.

                   

   22ص /2تاریخ یعقوبی/ ج. 1
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 که در مکه بود، )علیه السالم(همه شیعیان به امام حسین

های آنان همراه با نمایندگانشان به نامه نوشتند و نامه 

دست آن حضرت رسید که از او دعوت کرده بودند ای فرزند 

تو به خالفت از یزید شراب خوار  رسول خدا! بسوی ما بشتاب،

 سزاوارتری.

گرچه بیشتر مردم کوفه و برخی از سران آنان به سبب فضای 

غالب که در کوفه ایجاد شد و به سبب منافع سیاسی و 

اما آنان به امام  به امام نامه نوشتند، اعی خود،اجتم

 اعتقادی نداشتند.

در نامه ای خطاب به بزرگان کوفه  )علیه السالم(امام حسین

)صل هللا علیه و آله و رسول خدا نوشت: سلیمان، از جمله،

هر کس ستمکاری را ببیند که حرام خدا را »فرمود:  سلم(

سنت رسول  کند و مخالفامر پروردگار را ترک حالل بشمارد و 

ظلم و  به بندگان خدا، باشد، )صل هللا علیه و آله و سلم(خدا

بر خداوند است که او را در  ستم کند و کاری انجام ندهد،

شما از » سپس در ادامه می فرماید: «آتش دوزخ بیندازد.

نامه های شما  کارهایی که معاویه انجام داده است آگاهید،

این از  پیمان خود وفادار نیستید، اگر بر به دستم رسید،

 «زیرا با پدر و برادرم بی وفایی کردید. شما بعید نیست،

 "بن مصهر صیداویقیس "سپس نامه را مهر کرد و به وسیله 

 1.نزد آنان فرستاد

اگر ضعف و ترس بر شما غالب است و در »بن مظاهر گفت: حبیب

خواهی و نیكیاری او سستی خواهید ورزید و آنچه شرط 

ب ندهید و در متابعت است به عمل نخواهید آورد، او را فری

شیعیان پاسخ گفتند: اگر او به سوی  «اش نیافكنید.مهلكه

ما بیاید، همگی با او بیعت خواهیم كرد و در یاری او با 

 ها به ظهور خواهیم رسانید.دشمنانش جان فشانی

 

السالم حسین علیه ای به امام، سلیمان و دیگران، نامهحبیب

یابن رسول هللا! »آن حضرت را به كوفه دعوت كردند: نوشته و 

ما در این وقت امام و پیشوایی نداریم! به سوی ما توجه 

كه شاید از بركت نما و به شهر ما قدم رنجه فرما تا آن

جناب شما، حق تعالی حق را بر ما ظاهر گرداند. نعمان بن 

اره در نهایت ذلت نشسته و خود بشیر حاكم كوفه در قصراإلم

دانیم و به را امیر جماعت دانسته؛ لكن ما او را امیر نمی

شویم و در خوانیم و به نماز جمعه او حاضر نمیامارت نمی

                   

 81ص /5الفتوح/ ج. 1
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رویم. اگر خبر به ما عید با او به جهت نماز بیرون نمی

رسد كه حضرت تو متوجه این صواب گردیده، او را از كوفه 

  1«تا به اهل شام ملحق گردد.كنیم بیرون می

كه آن زمان این نامه را دو پیك، با شتاب به محضر امام 

 در مكه بود، رساندند.

طی پیامی خطاب به مردم كوفه،  )علیه السالم(امام حسین

من تمام مقصود و هدفی را كه ذكر كرده بودید »چنین نوشت: 

فهمیدم. بیشتر سخن شما این بود كه: ما را امام و 

وایی نیست، پس بشتاب! شاید خدا ما را به واسطه تو بر پیش

ام هدایت، هماهنگ و مجتمع كند. اینك، من برادرم، عموزاده

 [عقیلمسلم بن  ] ی خویشمورد اعتمادم از خانواده و شخص

را به سوی شما فرستادم و او را مأمور كردم كه از حال 

به من شما و از كار و نظرتان به من گزارش بفرستد. اگر 

چنین گزارش دهد كه رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد شما، 

های شما همانند چیزی است كه قاصدان شما گفتند و در نامه

زودی به سویتان خواهم آمد. نوشته شده، به خواست خدا به

به جانم سوگند پیشوا و امام، تنها و تنها كسی است كه به 

ر نماید و به حق، كتاب خدا حكم و عمل كند و به قسط رفتا

پایبند فرمان خدا سازد. گردن بنهد و خود را وقف و 

 «والسالم.

امام حسین)علیه السالم( پس از قیس، مسلم بن عقیل را به 

دنبال او به کوفه فرستاد تا از مردم بیعت بگیرد، و 

اطالعی از دستگیری و شهادت قیس نداشت. ورود مسلم به کوفه 

تادن نامه دعوت از امام و بیعت مردم با وی، و فرس

حسین)علیه السالم( به کوفه، موجب ترس و وحشت بنی امیه 

شد. تا اینکه مدتی بعد عبیدهللا بن زیاد با تهدید توانست 

مردم را از اطراف مسلم دور کند و بار دیگر بر شهر تسلط 

پیدا کند و حاکمیت شوم امویان را برقرار سازد و با 

یجاد کرد تا بتواند کسانی را تبلیغات، فضایی وحشتناک ا

که با نماینده امام بودند، را دور نماید. ابن زیاد 

توانست عده ای را مجبور به ترک شهر کرده یا زندانی 

کند.عده ای دیگر نیز در خفا زندگی می کردند. از این روی 

در منابع از سلیمان و عده دیگری از شیعیان، پس از به 

زیاد در کوفه، خبری گزارش  دست گرفتن قدرت بوسیله ابن

نشده است تا بتوان موقعیت برخی از بزرگان شیعه از جمله 

سلیمان بن صرد را بررسی کرد که چه موانعی در سر راه 

                   

 203.االرشاد/ ص 1
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آنان وجود داشته که نتوانستند از امام حسین)علیه السالم( 

که به کوفه دعوت شده بود، حمایت کنند. با توجه به اینکه 

اقلیت بودند، و هر حرکتی در کوفه شیعیان در کوفه در 

 سرکوب می شد.

شهادت نمایندگان امام حسین)علیه السالم( در کوفه موجب 

شد تا سپاه یزید مانع از ورود آن حضرت به کوفه شود و به 

ناچار امام، همراه یارانش به سوی سرزمین کربال رفتند و 

در آنجا جنگی نابرابر میان امویان و اشراف کوفه و 

ری از کوفیان با امام)علیه السالم( و یارانش اتفاق بسیا

 افتاد و امام)علیه السالم( و یارانش به شهادت رسیدند.
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 فصل سوم

 سلیمان هنگام واقعه عاشورا

 علت عدم شرکت سلیمان در واقعه عاشورا

برای عدم شرکت سلیمان در واقعه عاشورا چند دلیل ذکر شده 

 است:

زندانی بودن سران شیعه از لحظه قیام مسلم تا بعد  . 1

 از عاشورا

با حضور عبیدهللا بن زیاد در کوفه اوضاع کامالً به ضرر 

شیعیان دگرگون شد. عبیدهللا تصمیم جدی خود را برای از بین 

بردن مسلم و اطرافیان او به کار بست و تعداد زیادی از 

 ر هیچ یک از منابعها حبس کرد. گرچه دشیعیان را در زندان

اصیل تاریخی گزارش قطعی از زندانی شدن سلیمان، مسیب، 

رفاعه و دیگر سران توابین بیان نشده است، اما برخی از 

عالمان شیعه معتقدند که امثال سلیمان نیز به دلیل 

زندانی بودن نتوانستند مسلم را یاری دهند و در کربال 

 نویسند:یخ شیعه میحضور یابند. برخی از پژوهشگران در تار

های عبیدهللا در حبس به سر دوازده هزار نفر در زندان

بردند و عده زیادی از این زندانیان از زعما و بزرگان می

رفتند، از قبیل مختار، سلیمان بن و سران قوم به شمار می

صرد، مسیب بن نجبه، رفاعه بن شداد و ابراهیم بن مالک 

 اشتر.

 کند:احتمال را تأیید میچند شاهد تاریخی، این 

ـ با توجه به سابقه درخشان این بزرگان در همراهی با الف

ی و حتی های نظامگیر در صحنهامامان شیعه و حضور چشم

که در جریان نهضت خونین توابین  تندروی نظامی برخی ایشان

نماید که ندای مظلومیت و نیز تجلی یافت، بسیار بعید می

نماینده او را شنیده باشند و از  استغاثه سیدالشهداء و

روی ترس یا تردید، امام خود را که مصرانه از او دعوت 

 کرده بودند، تنها گذاشته باشند.

در کربال متوقف شد،  )علیه السالم(ـ زمانی که امام حسینب

نها خواست ابن زیاد ضمن سخنانی خطاب به مردم کوفه از آ

راهی کربال شوند.  م()علیه السالبرای مقابله با امام حسین
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از این پس هر فردی را بیابیم که »او با تهدید چنین گفت: 

از حضور در سپاه، سر باز زده باشد نسبت به او بِریءالذمه 

 «.خواهم بود

معنای صریح این سخن، این بود که هر کس به او نپیوندد 

وید سزیاد به قعقاع بن رو ابنکشته خواهد شد. از این

در شهر گردش کند و ببیند آیا کسی از سپاه  دستور داد تا

وجوی خود، شخصی از تخلف کرده است یا خیر. وی در جست

قبیله همدان را یافت که در طلب میراث خود به کوفه آمده 

بود. او را نزد عبیدهللا برد. عبیدهللا فرمان کشتن وی را صادر 

کرد و پس از آن هیچ بالغی در کوفه، یافت نشد مگر آنکه 

 به لشگرگاه کوفه، یعنی نخیله رفت.

توانستند در آن شرایط به بر این اساس، اهالی کوفه نمی

کربال نروند، زیرا نرفتن مصادف با کشته شدن بود. برای 

خواستند چنین کنند دو راه بود: یا شیعیانی که نمی

مخفیانه به امام بپیوندند و یا از کوفه بگریزند. حال با 

مان و دوستانش در کربال حاضر نبودند و توجه به اینکه سلی

خبری از فرار آنها ثبت نشده و نیز فرار با روحیه 

سلحشوری و نظامی آنان سازگار نیست، این احتمال که آنها 

 شود.بردند، تقویت میدر زندان به سر می

در روز عاشورا بسیاری از  )علیه السالم(ج ـ امام حسین

ب و سرزنش قرار داد که ها را مورد خطانویسندگان نامه

اند ولی اکنون او را تنها چگونه او را دعوت کرده

آورد، اند، اما نامی از بزرگان شیعه به میان نمیگذاشته

حال آنکه اگر آنها در این باره کوتاهی کرده بودند بیش 

 .از دیگران مستحق توبیخ و سرزنش بودند

ام بنابراین قطعًا امثال سلیمان از پیوستن به ام 

که گفتیم اند. اما همچنانعذری داشته )علیه السالم(حسین

کند. عالوه بر هیچ منبع اصیل تاریخی این امر را تأیید نمی

این، برخی دیگر از بزرگان شیعه مانند حبیب بن مظاهر در 

اند، در حالی که آنان نیز از شیعیان سرشناس زندان نبوده

بودند و اگر قرار  ()علیه السالمکنندگان امام حسینو دعوت

گیر و زندانی شوند، حبیب بن مظاهر نیز بود سران شیعه دست

 شد.گیر میباید دست

 . وجود مانع برای حضور در کربال2

عبیدهللا بن زیاد تدابیری اندیشید تا مردم نتوانند خود را 

به امام برسانند. او کوفه را به شدت تحت کنترل قرار 
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مسئول هرگونه اغتشاش دانست و ها را داده بود. وی عریف

تهدید کرد که اگر عریفی خبری را از عبیدهللا مخفی بدارد به 

ای به مردم هشدار شود. همچنین وی در اطالعیهدار آویخته می

داد که اگر در مورد کسی احتمال داد شده که قصد پشتیبانی 

را دارد، بدون محاکمه به  )علیه السالم(و حمایت از حسین

 شود.اش سوزانده، و اموالش مصادره میخته، خانهدار آوی

های امنیتی، وی در ادامه این اقدامات با تشکیل حلقه

شدیدًا از ورود و خروج افراد به قلمرو کوفه جلوگیری کرد. 

به حصین بن نمیر دستور داده بود تا منطقه بین قادسیه و 

ت قطقطانه را مراقبت کند و اجازه ندهد کسی از آنجا به سم

حجاز برود، و به این بهانه به امام بپیوندد. او به والی 

بانانی را بگمارد و تمامی خود در بصره نیز نوشت تا دیده

گیر نند و اگر کسی عبور کرد او را دستها را کنترل کراه

 کنند.

عبیدهللا بن زیاد تدابیری اندیشید تا مردم نتوانند خود را 

شدت تحت کنترل قرار  به امام برسانند. او کوفه را به

ها را مسئول هرگونه اغتشاش دانست و داده بود. وی عریف

تهدید کرد که اگر عریفی خبری را از عبیدهللا مخفی بدارد به 

 شود.دار آویخته می

های بین واقصه به طرف جاده شام همچنین دستور داد تا راه

تا جاده بصره را کنترل کنند و اجازه ندهند کسی ورود و 

اسد وجی داشته باشد. حتی یکبار حبیب بن مظاهر، قوم بنیخر

را که در همان نزدیکی بودند، دعوت به همکاری با امام 

کرد، اما سپاه عبیدهللا بین هفتاد نفر از  )علیه السالم(حسین

آنان که به سمت کربال حرکت کرده بودند، و سپاه امام 

 جدایی انداخت و اجازه نداد به امام بپیوندند. 

با این حساب، چگونه برای شیعیان ممکن بود تا خود را به 

امام برسانند و امام را یاری کنند. اما این پاسخ نیز 

 که اشاره شد ـسد، زیرا ـ چنانرصحیح و کافی به نظر نمی

های شدید، افرادی همچون ها و کنترلگیریرغم این سخت علی

به امام  حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و دیگر افراد

 پیوستند.

 )علیه السالم(. عدم پیش بینی شهادت امام حسین3

هنگامی که امام حسین به کربال رسید تا روز عاشوا، هشت 

روز مانده بود. در این مدت بسیاری از مردم گمان جنگ و 

دادند و درگیری و قتل و کشتار را به ذهن خویش راه نمی
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آوردند به شمار می سپاه عبیدهللا را بیشتر یک تهدید نظامی

تا یک فاجعه نظامی. حتی بعضی از فرماندهان سپاه عبیدهللا 

مانند حّر بن یزید روز عاشورا از دستور قتل امام تعجب 

کردند و حّر پس از آنکه برنامه حمله نظامی و کشتار 

را جدی دید به امام ملحق شد. حّر پس  )علیهم السالم(بیتاهل

 خجالت عرض کرد:از تشرف به محضر امام با 

کردم که مسئله به پدر و مادرم به فدایت، من گمان نمی

کردم یکی از چند بینم، بلکه فکر میاینجا ختم شود که می

پذیرند و پیش خود گفتم پیشنهادی که بر آنها عرضه کردی می

 اگر این قوم را در بعضی امور اطاعت کنم اشکالی ندارد.

کردند که اختالف ن گمان میرسد بسیاری از شیعیابه نظر می

وگو و مصالحه حل خواهد شد و فکر امیه با گفتامام و بنی

کردند یزید پستی و لئامت خود را به این حد برساند که نمی

را  هللاحاضر شود خون بهترین بندگان خدا و تنها یادگار رسول

بر زمین بریزد، آن هم در ماهی که جنگ در آن، هم بر اساس 

عرب و هم طبق احکام اسالمی حرام و ممنوع شمرده رسوم کهن 

 شد.می

با  )علیه السالم(شیعیان پیش از این نیز صلح امام حسن

معاویه را دیده بودند و حتی قبل از آن، ماجرای حکمیت و 

با معاویه را شاهد  )علیه السالم(متارکه جنگ امام علی

های بودند و اکنون نیز منتظر بودند تا این نزاع به شیوه

سابق حل و رفع شود، غافل از آنکه نه یزید همچون معاویه 

بود و نه شرایط حاکم بر این دوره، شرایط عصر امامان 

 پیشین.

های دیگر نسبت به گرچه این احتمال در مقایسه با احتمال

هایی نیز رسد، اما کاستیتر به نظر میشیعیان کوفه معقول

ام را از رفتن به دارد، زیرا بسیاری از افرادی که ام

دادند و حیله و مکر کوفیان را گوشزد کوفه بیم می

کردند و بینی میکردند، شهادت امام و یارانش را نیز پیشمی

 امام خود نیز بارها از شهادتش در این سفر خبر داده بود.

بنابراین، شهادت امام با توجه به شرایط و قراین و جّو 

یچ صاحب بصیرتی پوشیده حاکم بر عراق از سوی یزید بر ه

کم احتمال خطر جدی برای امام از سوی سپاه نبود و دست

های اسالمی آشام یزید که به هیچ یک از احکام و ارزشخون

پایبند نبود، وجود داشت و این، همراهی و آمادگی خاص 

 طلبید.شیعیان را می
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اما آنان در ماجرای مسلم نیز به خوبی امتحان شدند و به 

وزی پرداختند و هیچ اقدام مؤثری انجام ندادند. از سفرصت

این رو باید گفت که شیعیان در این زمان در یک حالت 

بردند و فقدان رهبری متفکر ارادگی و سرگردانی به سر میبی

ویژه و شجاع در کوفه که شیعیان را متحد و منسجم سازد، به

مشی پس از شهادت مسلم بن عقیل، و فقدان رهبری که خط و 

سیاسی آنها را در این دوره حساس تبیین کند، شیعه را با 

 رو ساخته بود.بحران روبه

در حقیقت، شیعه در این مقطع، سیاست سکوت و انتظار را 

درپیش گرفته و تن به تقدیر سپرده بود. هنگام قیام مسلم 

در کوفه نیز بزرگان شیعه او را تنها گذاشتند شاید به 

اند و به او وعده ا حسین بیعت کردهاین بهانه که آنها ب

اند نه به مسلم! لذا از یاری یاری و حمایت نظامی داده

 مسلم دریغ کردند.

چنانکه گفتیم با توجه به شدت عمل عبیدهللا درسرکوب شیعیان 

و شهادت نماینده و سفیر امام در کوفه، احتمال بروز 

همین هرگونه خطر جدی برای امام وجود داشت و بر اساس 

رفت که خود را به امام احتمال، از شیعیان انتظار می

برسانند و هنگام بروز خطر احتمالی، امام را یاری دهند 

نه آنکه دست روی دست بگذارند و امور را به روزگار 

بسپارند. و شاید یکی از دالیل توبه و احساس شدید گناه در 

منابع  جای آنان بوده است. در برخیشیعیان همین سکوت بی

ای آمده است که تعدادی از اهل کوفه در روز عاشورا بر تپه

اللهم انزل علیه نصرک؛ خدایا »کردند: ایستاده و دعا می

، و خود شاهد غربت و «نصرت خود را بر حسین نازل فرما

 تنهایی امامشان بودند.

 . اشتباه سران توابین در یاری نکردن امام4

لت عدم حضور سران توابین، احتمال جدی دیگری که درباره ع

از جمله سلیمان در کربال وجود دارد، کوتاهی و تقصیر آنان 

است: در حقیقت،  )علیه السالم(در یاری کردن امام حسین

آنان مرعوب شده و به عمد، دست از یاری و نصرت امام 

توانستند امام را یاری دهند از این کشیدند در حالی که می

بزرگ تاریخی شدند. چند شاهد  رو دچار اشتباه و گناه

 کند:تاریخی این احتمال را تقویت می

ـ اعتراف صریح سران توابین به گناه و اشتباه خود: الف

عالوه بر اینکه غالب مورخان به خطاکار بودن شیعیان در 
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ها اند، محتوا و ادبیات خطبهیاری نکردن امام تصریح کرده

نیز چیزی جز اعتراف  وسخنان آتشین آنان در جریان قیامشان

به گناه نیست. مسیب بن نجبه نخستین سخنران جمع، چنین 

 گفت:

... خداوند برگزیدگان و بزرگان ما را آزمود و ما را در 

)علیه خدایاری رساندن به سالله پیامبر و فرزند دختر رسول

غیر صادق یافت، در حالی که پیش از آن، نامه او  السالم(

فیر او بر ما وارد شده و همه گونه به ما رسیده بود و س

از ما یاری طلبیده بود ]یعنی با ما اتمام حجت کرده 

های خود را از او دریغ کردیم تا آنکه بود[، ولی ما جان

 در کنار ما به شهادت رسید.

به درستی که ما نه با دست خود او را یاری دادیم و نه 

ود او را با زبان خود از او دفاع کردیم و نه با اموال خ

حمایت کردیم و نه عشایر و قبایل خود را برای یاری او 

بسیج کردیم، اینک چه عذری در درگاه خداوند داریم. و 

آنگاه که بر رسول خدا وارد شویم در حالی که فرزندش و 

حبیبش و ذریه و نسل آن بزرگوار در کنار ما به شهادت 

نیست مگر رسیدند، نه به خدا قسم هیچ عذری از ما پذیرفته 

آنکه قاتلین او را بکشیم یا آنکه در طلب خون او کشته 

 شویم... .

بنابراین، ظاهر سخنان و کلمات سلیمان و دوستان او 

گر کوتاهی و اشتباه و گناهکار بودن ایشان در یاری بیان

نکردن امام است و اساسًا مفهوم توبه به معنای اعتراف به 

حرکت توابین را شکل گناهکار بودن است؛ چیزی که منطق 

که به این واقعیت نیز اشاره دارد که آنها دهد، همچنانمی

 اند.دچار مشکل مشترکی بوده

اند که سران توابین اما کسانی که این احتمال را پذیرفته

اند، شاید توبه و احساس هنگام قیام عاشورا در زندان بوده

امام  گناه ایشان را به دلیل فراهم نیاوردن زمینه حضور

در عراق بدانند؛ یعنی آنها به علت اینکه نتوانستند درآن 

مقطع حساس، تصمیم صحیحی بگیرند و با تمام توان خود در 

امیه خارج کنند و دهی شیعیان، قدرت را از دست بنیسازمان

هللا بسپارند، خود را مقصر امر خالفت را به فرزند رسول

راف صریح آنها به اعت _مگفتی که چنان_دانستند. اما یم

اینکه با اموال و عشایر و قبایل خود به یاری امام 

نشتافتند، به قبل از عاشورا و ماجرای مسلم نیز مربوط 

 شود.می
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احتمال جدی که درباره علت عدم حضور سران توابین، از 

جمله سلیمان در کربال وجود دارد، کوتاهی و تقصیر آنان در 

است: در حقیقت، آنان  سالم()علیه الیاری کردن امام حسین

مرعوب شده و به عمد، دست از یاری و نصرت امام کشیدند در 

توانستند امام را یاری دهند از این رو دچار حالی که می

 اشتباه و گناه بزرگ تاریخی شدند.

: )علیه السالم(علی ـ سابقه سلیمان در مخالفت با امامب

ز جمل نیز دست ااند که سلیمان در جنگ برخی مورخان گفته

برداشت و مورد سرزنش امام  )علیه السالم(یاری امام علی

قرار گرفت. سرزنش و توبیخ امام نشان  )علیه السالم(علی

قصر بوده است. اعتراض او به صلح امام دهد که سلیمان ممی

 )علیه السالم(و درخواست از امام حسین )علیه السالم(حسن

مداری و عدم بینش والیت برای جنگ با معاویه نشان از ضعف

سیاسی باالی او دارد. وضعیت او در یاری رساندن به مسلم 

روست. این مطلب درباره مسیب بن عقیل نیز با ابهام روبه

 بن نجبه نیز صادق است.

)علیه او نیز سابقه تخلف و سرپیچی از دستور امیرمومنان

را در کارنامه خود دارد؛ آنگاه که امام او را  السالم(

برای سرکوب شورش عبدهللا بن مسعده به مکه فرستاد، او را از 

ای در برخورد با عبدهللا که از مالحظه کاری قومی و قبیله

طایفه او بود، برحذر داشت، اما مسیب به رغم هشدار پیشین 

امام، در برخورد با عبدهللا کوتاهی کرد و به دلیل رعایت 

 هللا را فراهم آورد،ای زمینه فرار عبدروابط قومی و قبیله

او را سرزنش و به سبب این  )علیه السالم(از این رو علی

تخلف، حبس کرد، البته پس از چندی او را عفو و آزاد کرد 

 و بعد او را مسئول زکات کوفه قرار داد.

سعد از جمله کسانی است که معتقد است سلیمان به دلیل ابن

ری امام روحیه شک و تردید افراطی نتوانست برای یا

 تصمیم بگیرد: )علیه السالم(حسین

سلیمان از کسانی بود که به حسین بن علی نامه نوشت تا 

آمد از او  طرف کوفهبه کوفه آید اما زمانی که حسین به 

دریغ کرد و در رکابش نجنگید، او فردی بود که بسیار شک و 

کشته سالم( )علیه الکرد، از این رو زمانی که حسینتردید می

 خود پیشمان شد. هز کردشد ا

بینی پذیرفت و سعد را با خوشالبته نباید این نظریه ابن

این نکته را از نظر پنهان داشت که بسیاری از مورخان و 
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سنت در پی آن هستند تا شهادت امام حسین را نویسندگان اهل

به گردن شیعیان بیندازند و با پررنگ جلوه دادن گناه 

، شیعه را عامل اصلی فاجعه کربال شیعه در یاری نکردن امام

ای آشکار است و چشم را بدانند. روشن است که این مغالطه

 بر حقایق روشن تاریخ بستن است.

را با شمشیر  )علیه السالم(گرچه یزید، حسین بن علی

کوفیان به شهادت رساند، اما روشن است که کوفه محل حضور 

با جمعیت غیر  اشراف سر سپرده به حاکمیت اموی بود و شهری

های مختلف، و این تنها شیعیان نبودند متجانس، و با گرایش

که از امام برای آمدن به کربال دعوت کردند، بلکه بسیاری 

از اشراف و بزرگان کوفه نیز به امام نامه نوشتند و روز 

 عاشورا هم به روی امام شمشیر کشیدند.

اند در توه دیگری که میـ ارزیابی قیام توابین: نکتج

قضاوت ما نسبت به عملکرد سلیمان مؤثر باشد، ارزیابی 

 نهضت توابین به رهبری سلیمان بن صرد است.

گرچه نهضت توابین از پیامدهای مهم اجتماعی قیام عاشورا 

ستیزی و غیرت آید )قیامی که روح مبارزه و ظلمبه حساب می

ات دینی را در جامعه خفته اسالمی بیدار کرد و آتش اعتراض

های بعدی ورتر ساخت و زمینه را برای قیامضد اموی را شعله

ها و نکات تلخ فراوانی را نیز به فراهم آورد(، اما عبرت

همراه داشت که برخی از ابعاد شخصیت سلیمان را برای ما 

توان سازد. با توجه به سخنان سران توابین میآشکارتر می

انی برخاسته از گفت که نهضت توابین یک واکنش روحی و رو

احساسی مقدس بود، اما این نهضت، به علت عدم بصیرت الزم و 

 عدم کارایی نظامی رهبران آن، دستاوردی نداشت.

در کوفه  )علیه السالم(عدم پذیرش جنگ با قاتالن امام حسین

ای، برخورد احساساتی و تفکر به دلیل مالحظات قومی و قبیله

تر از آن، ی قیام و مهمریزی صحیح براسطحی و عدم برنامه

بیت از شیوه و روش قیام سلیمان و ترجیح دفاع مخالفان اهل

زبیر نسبت به خروج سلیمان او بر مختار )دفاع و تشویق آل

از کوفه و جنگ با شامیان( و همچنین عدم حمایت صریح یا 

ترین از این قیام، از مهم )علیه السالم(ضمنی امام سجاد

 شیعی است.های این نهضت کاستی

توان گفت که نهضت با توجه به سخنان سران توابین می

توابین یک واکنش روحی و روانی برخاسته از احساسی مقدس 
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بود، اما این نهضت، به علت عدم بصیرت الزم و عدم کارایی 

 نظامی رهبران آن، دستاوردی نداشت.

ابین را حرکتی کامالً موفق و توان حرکت توبنابراین نمی

تردید اگر سلیمان و نزدیکان تأیید ارزیابی کرد. بیمورد 

دهی بهتر عمل او با بینش و بصیرت باال و برنامه و سازمان

 خورد. ای دیگر رقم میه گونهبکردند سرنوشت شیعیان می

عبیده ثقفی را رسد که اگر قضاوت مختار بن ابیبه نظر می

ها ز پرسشدرباره سلیمان بن صرد بپذیریم به پاسخ بسیاری ا

ها درباره سلیمان دست خواهیم یافت. مختار که در و ابهام

گیری و آستانه قیام توابین به کوفه آمده بود و شاهد شکل

آغاز نهضت توابین بود شیعیان را از شرکت در سپاه سلیمان 

بر حذر داشت و درباره سلیمان این گونه اظهار نظر کرد که 

سلیمان فاقد دانش و بصیرت ال علم له بالحروب و السیاسه؛ »

اند تبلیغات مختار مورخان نوشته«. سیاسی و نظامی است

علیه سلیمان موجب جدا شدن بخش عظیمی از شیعیان از سپاه 

 سلیمان شد.

عبیده درباره سلیمان که در جریان دیدگاه مختار بن ابی

گر این حقیقت تلخ قیام توابین معنا و مفهوم یافت، بیان

رغم ردیفان اوست که خواص کوفه بهان و همدرباره سلیم

ایمان و اعتقادشان به امامت و سابقه درخشان برخی ایشان 

در دفاع از والیت؛ از بصیرت سیاسی، شجاعت، زمان شناسی، 

بهره بودند و همین امر اقتدار و ثبات در تصمیم و عمل بی

باعث شد تا درباره حضور به موقع خود در کربال دچار تردید 

که موجب شد برای جبران آن اشتباه و اشتباه شوند، همچنان

 نیز ناموفق باشند.
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 بررسی علل عدم شرکت سلیمان در واقعه عاشورا

درباره علت عدم حضور سلیمان بن صرد در حادثه عاشورا 

 چند احتمال مطرح است:

گیری نخست، آنکه سلیمان و سایر بزرگان شیعه از آغاز شکل

و ورود مسلم بن عقیل به  )علیه السالم(نهضت امام حسین

کوفه، در زندان عبیدهللا بن زیاد گرفتار بودند. این احتمال 

رسد و سلیمان و یارانش را از هر گرچه معقول به نظر می

کند، اما در هیچ یک از منابع اصیل تاریخی گناهی تبرئه می

 توان یافت.بر آن تأییدی نمی

شدید امنیتی از سوی عبیدهللا  دوم، آنکه با توجه به تدابیر

موانعی برای رسیدن شیعیان به کوفه پدید آمده بود و 

سلیمان و یارانش نتوانستند خود را به امام برسانند. این 

احتمال نیز با رسیدن به موقع شیعیانی، مثل حبیب بن 

مظاهر به کربال منتفی است و حضور حبیب در کربال دلیل 

 شیعیان در کربال.محکمی است بر امکان حضور 

و  )علیه السالم(بینی شهادت امام حسینسوم، عدم پیش

احتمال عدم جنگ و درگیری میان امام و سپاه یزید احتمال 

اند که این خود عذری بدتر دیگری است که برخی مطرح کرده

از گناه است، زیرا مجموع شرایط حاکم بر کوفه و 

هانی و قیس و  های شدید امویان و شهادت مسلم وگیریسخت

عبدهللا بن یقطر و دیگران و تجهیز سپاه چند هزار نفری برای 

هر صاحب بصیرتی را  )علیه السالم(رویارویی با امام حسین

ساخت و بنابراین ای بزرگ و خونین آگاه میبه وقوع حادثه

 کرد.بیداری و تحرک بیشتری را از خواص شیعه کوفه طلب می

تراف صریح سران توابین به به هر حال، با توجه به اع

اشتباه خود در یاری نکردن امام و اظهار پشیمانی از ضعف 

عملکرد خود در جریان کربال و دچارشدن به عذاب وجدان شدید 

در تنها گذاشتن امام که جز با کشته شدنشان از آن رهایی 

شکنی آنها با امامان قبل، یافتند و همچنین سابقه عهدنمی

نتیجه رسید که سلیمان و یارانش که خواص توان به این می

آمدند، در یاری رساندن به امام شیعه کوفه به شمار می

کوتاهی کردند و امام خویش را تنها گذاشتند. نهضت توابین 

رغم دستاوردهای اندک خود بیشتر به حرکتی احساسی و به

 عاطفی شبیه بود تا حرکت اصالحی اثرگذار اجتماعی.
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 فصل چهارم

 از کربال بعد

 سلیمان بعد از کربال

هنگامی که امام حسین )علیه السالم( شهید شد و ابن زیاد 

یان در کوفه بازگشت، شیع -ک کوفهپادگانی نزدی-از نخیله 

یکدیگر را مالمت کرده و اظهار ندامت و پشیمانی نمودند و 

دریافتند که خطای بزرگی را مرتکب شده اند؛ زیرا امام 

م( را به شهر و دیارشان دعوت کردند و او حسین )علیه السال

را اجابت نکرده و یاری ننموده اند تا اینکه او به شهادت 

رسید و به این حقیقت پی بردند که گناه از آنها بخشیده 

نمی شود و این لکه ننگ از دامان آنها شسته نمی شود مگر 

اینکه کشندگان آن حضرت را کیفر داده و آنها را به قتل 

 ند یا خود کشته شوند.برسان

آن زمان در کوفه پنج نفر بودند که از رؤسای شیعه محسوب 

 می شدند که آنها عبارتند از:

)صل هللا  صرد خزاعی که از اصحاب رسول خدا .سلیمان بن1

 و سلم( استعلیه و آله 

 .مسیب بن نجبه فزاری2

 .عبدهللا بن سعد بن نفیل ازدی3

 . عبدهللا بن وال تیمی4

 ه بن شداد بجلی.رفاع5

که تمام این پنج نفر از اخیار و برگزیدگان اصحاب علی 

)علیه السالم( بودند. پس شیعیان در خانه سلیمان بن صرد 

 1خزاعی اجتماع کردند.

پس از سخنان مسیب ابن نجبه و رفاعه ابن شداد، سلیمان 

من بیم آن دارم که در این روزگار که  پس از حمد خدا گفت:

مصیبت بزرگ و ستم فرا گیر شده است، ما  زندگی سخت و
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بازماندگان از شیعه صاحبان فضل نبوده و به سوی خیر و 

صالح نرفته باشیم؛ ما خود را آماده قدوم اهل بیت 

پیامبرمان )علیهم السالم( کردیم و آنان را تریب به آمدن 

ن دادیم و چون به سوی ما آمدند نموده و وعده یاری کرد

سستی کرده و در انتظار نشستیم تا فرزند هار عجز و اظ

پیامبرمان را که پاره ی تن و خون و عصاره سالله ی او بود 

را در بین ما کشتند، هنگامی که او فریاد می زد مطالبه 

عدل و انصاف می نمود، ولی او را پاسخ ندادیم بلکه فساق 

او را هدف تیر و نیزه های خود قرار داده و بر او ستم 

 و را کشته و عریان نمودند.، اکرده

آیا به پا نمی خیزید؟ خدا بر شما غضب کرده؛ دیگر به 

سوی خانه و زن و فرزند بار نگردید تا خدا را از خود 

خوشنود سازید؛ سوگند به خدا گمان ندارم او راضی شود جز 

با کسی که حسین )علیه السالم( را کشت، پیکار کند؛  اینکه

لیل شد و ذر کس از مرگ ترسید، راسید زیرا هو از مرگ نه

همانند قوم بنی اسرائیل باشید که پیامبرشان به آنان 

گفت:"انکم ظلمتم انفسکم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا 

پس آنان آمده شدند و گردن های خود را کشیده چون  1انفسکم"

دانستند که آنان را از گناه بزرگ نمی رهاند مگر کشته 

ید بود زمانی که شما خوانده شدن؛ پس شما چگونه خواه

شمشیرها را بیرون کشیده و نیزه ها را آماده شوید؟ 

نمائید. "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط 

 تا اینکه جهت کوچ کردن خوانده شوید. 2الخیل"

پس از اعالم موافقت حاضرین سلیمان به ایشان گفت: کافی 

بن وال تیمی رفته و است هر که خواهد چنین کند نزد عبد هللا 

نیازهای جنگ را نزد او بگذارد و هنگامی که آنچه الزم است 

نزد او فراهم آمد، به وسیله ی آن سالح ها دوستان خود را 

 3مجهز و مسلح خواهیم نمود.

در مدائن گروهی از شیعیان بودند که رئیس آنها سعد بن 

حذیفه بن یمان بود. سلیمان نامه ای بدین مضمون نوشت: 

برادران شما بر این امد اجتماع کرده و متحد شدند که به 

خونخواهی حسین )علیه السالم( قیام کنند. و در آن نامه 

شهادت حجر بن عدی و خواری و ذلتی را که از آن ناحیه 

 متوجه شده بود به آن ها تذکر داد و ترغیب به توبه نمود.

                   

 54.بقره/  1

 60.انفال/  2
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 چون سعد بن حذیفه نامه سلیمان را بر شیعیان مدائن

قرائت کرد، آن ها پاسسخ به اطاعت و همکاری دادند. آنگاه 

نامه ای به سلیمان نوشت و در آن نامه متذکر شد که حذیفه 

 1شیعیان در انتظار دستور هستند.

سلیمان نامه ای نیز به همان مضمون به مردم بصره و 

شیعیان آنجا نوشت و آن ها نیز جوابی همانند جواب مردم 

 2مدائن دادند.

و  السالم( م)علیهتوابین براى مبارزه با دشمنان اهل بیت

قاتالن شهداى کربال و هم براى جهاد با نفس و مبارزه با 

هاى واقعه هاى نفسانى و جبران قصور و کوتاهىشیطان

قمرى آغاز و به تدریج  61عاشورا، قیام خویش را از سال 

یم تصم 61فراگیر نمودند. سلیمان و یارانش گرچه از سال 

طور مخفیانه دعوت به خواهی گرفتند و مردم را بهبه خون

کردند اما پس از مرگ یزید و به قدرت رسیدن این کار می

مروان بن حکم در شام و عبدهللا بن زبیر در حجاز که اوضاع 

 حکومت سست شد، مردم را آشکارا به این کار فراخواندند.

کشته شدن در طلبى و تّوابین به رهبری سلیمان، با شهادت

راه خدا، درصدد تطهیر روح خود بودند و از این راه، 

)علیه امیه و قاتالن امام حسینخواستند بر حکومت بنىمى

 بتازند و از آنان انتقام گیرند. السالم(

 قیام توابین

هجـری قمـری،  65پیمانانش در سـال سرانجام سلیمان با هم

شام به عراق، بـه قیام کرده و با آمدن عبیدهللا بن زیاد از 

به قبر امـام حسـین  ثانیکربال آمده و در ماه ربیع الطرف 

جا فراوان گریستند و همگی توبه علیه السالم رسیدند. در آن

 کرده و از خدا آمرزش خواستند. 

که عده زیادی توابین یک شبانه روز در کربال ماندند تا آن

ین ی "عـها ملحـق شـدند. بعـد از رسـیدن بـه منطقـهبه آن

قرار گرفتـه و نبـرد سـختی  هاالورده" لشگر شام مقابل آن

آغاز شد. در ابتدای جنگ، پیروزی با توابین بود ولی چـون 

کـم سـلیمان بـا شد، کمدائمًا به لشکر شام، سپاه اضافه می

سپاهش، محاصره شدند. رجزهای سلیمان در میدان ایـن نبـرد 

مراهـی بـا نیز، گمان آزادی و در عین حال تردیـد او در ه
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پیش تقویـت می )علیه السالم(حسن کنـد. مورخـان را بیش از 

اند هنگامی که سـلیمان بـا سـپاهى سـنگین از دشـمن نوشته

رو شد، از اسب پایین آمد و غالف شمشیرش را شکست. سپس بهرو

شمشیرش را برهنه کرد و به یاران خـود گفـت: "اى بنـدگان 

ر نـزد پروردگـارش خواهد که بامداد فردا دخدا! هر کسى مى

باشد، از گناه و جرمش توبه کند و بـه پیمـان خـویش وفـا 

 نماید، با من بیاید."

سـاله  93سلیمان بن صرد خزاعی در حالی که در ایـن جنـگ 

بود، توسط "حصین بن نمیر" به شـهادت رسـید. انـدکی بعـد 

"مسیب بن نجبه" یار دیـرین او نیـز شـهید شــد و یکـی از 

مسیب را نزد مروان حکم به شهر شام  سپاهیان شام، سر او و

همراه با گروه اندکی از « بن شداد بجلى هرفاع»برد. تنها 

توابین، از تاریکى شب استفاده کرد و با رهانـدن خـود از 

عدها در قیـام مختـار شـرکت  مهلکه، به کوفه برگشت. او ب

 نمود.

 نتیجه گیری:
ی از زنـدگانی سیاسـ ی فشـردهبا نگاهی به ایـن تاریخچـه

ترین یـاران سلیمان بن صرد خزاعی به عنوان یکی از برجسته

توان دریافـت کـه تنهـا دلیـل عـدم می (السالمعلیهم)ائمه 

همراهی برخی خـواص اهـل حـق بـا والیـت در مواقـع حسـاس، 

دنیاگرایی، عقده و کینه، حب مقام و... نیست. بلکـه گـاه 

ه بـ ای تردید و شـک در پیوسـتنیک اشتباه در فهم یا لحظه

تواند باعث غربت حق و حقیقت در جامعه شـود. ی حق، میجبهه

آیند و از چه بسا هنگامی که این خواص و نخبگان به خود می

 شوند، کار از کار گذشته باشد!ی خود پیشمان میکرده

 لسالم علیکم و رحمه هللا و برکاتهوا
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