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تاریخ دریافت97/7/21:

تاریخ پذیرش97/12/20:

چکیده

واقعۀ عاشورا از جنبههای مختلفی بررسی و مطالع ه ش ه و ب ا ای ح ل او زوای ای

مبهمی از آن دغهغۀ پژوهشگران ایح عرصه است .از جملۀ ایح جنبهه ا واک اوی
ههف و فلسفۀ قیام لسینی است و ردّ یا اثبات آرای مطرح در ایح مسئله نیازمن ه

فهمِ چگونگی ایح رویهاد مهم خواهه بود .بخشی از ای ح چگ ونگی ب ه ش ناخت

تجهیزات بهکاررفته در ایح رخهاد خونبار مربوط میشود و دستیابی به کمّی ت و

کیفیت جنگافزارهای موجود در اردوی لسینی میتوان ه ش اههی ب ر م و ه و

م وود جنگاوران باشه .ایح م اله با بهر منهی از داد های تاریخی و ب ا تیی ه ب ر

منابع دست اوو تالش میکنه ابعاد تاز ای از ایح مس ئله را برررس ی کن ه و نش ان

دهه امام لسیح(ع) و همراهان او از مهینه تا کربال تنها تجهیزاتی چون شمشیر ب ا
خود داشتنه که آن زمان برای استفاد در سفرها معموو ب ود .دیگ ر س الحه ای

بهکاررفته را کسانی که بعهاً به آن لضرت پیوستنه ،با خود آوردنه.
واژههاي کلیدي :جنگافزار ،کربال ،امام لسیح(ع) ،عاشورا.
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 .2استادیار پژوهشگا علوم و فرهنگ اسالمی؛ sadeqi48@isca.ac.ir
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مقدمه
بزرگی لادثه کربال و شهادت امام لسیح(ع) و ی اران ان هکد در براب ر لش یری کین هت وز ،ابع اد
گوناگون دارد .گذشته از جهات عملی و ب زر داش ت ای ح واقع ه ،بررس ی علم ی و جوان

آن

بهدلیل وجود آراء و نظرات مختلف از یکسو و ابهامها ،پیچیهگیها ،تحریفها و زیاد گ وییه ا
از سوی دیگر همچنان ادامه دارد.

از مسائل قابل بررسی دربار شهادت امام لسیح(ع) ،ههف یا اههاف آنلضرت و ب ه عب ارتی

فلسفۀ قیام است .ایح موضوع از قهیم معرکه آراء بود  ،در س ه اخی ر ب ا ت هویح دو اث ر مان هگار:

شهیه جاویه و شهیه آگا و آثاری در زمینۀ علم امام جهّیت بیش تری یاف ت و در ده ۀ اخی ر ابع اد
جهیهتری پیها کرد .بررسی تجهیزات جنگی همرا امام و یاراند میتوانه به تبییح و روش حش هن

ایح نظریهها کمک کنه .عالو بر ایح تحریف و مبالغه در گزارش واقعه کربال در س ه ه ای اخی ر
بیشتر شه و ضرورت پاالید اخبار ،ابهامزدایی و بازگشت به روایات اصیل و نزدیکتر ب ه واقع ه

را دوچنهان کرد است.

پژوهد لاضر با توجه به ایح ضرورت ،بنا دارد بخد کوچیی از ایح لادثۀ عظ یم را بی اود.

پرسد ایح است که ام ام لس یح(ع) و ی اران او در ک ربال چ ه تجهی زات جنگ ی ،یعن ی چ ه ن وع

ساللی ،در اختیار داشته و با آن جنگیه انه؟ ایح سالحها چگونه و از کجا تهیه شه است؟ فرضیه

آن است که امام و یاراند سالح مسافر داشتنه و تجهیزات نظامی بیشتر ،در دست یارانی بود که از

کوفه یا لشیر عمر سعه به آن لضرت پیوستنه.

برای ایح تح یق پیشینهای یافت نشه .نویسنهگان قهیم و جهیه نه بهصورت مست ل و نه در ذیل

مبالثی دیگر ،به بررسی جنگافزارها و سالحهای بهکاررفته در لادثه عاشورا نپرداخت هان ه .لت ی
در آثار مرتبط به جنگها یا تجهیزات جنگی در صهر اسالم چنیح موضوعی طرح نشه است.

ضرورت بحث ،چنانکه اشار شه ،تالش برای شناخت هرچه صحیحتر واقعۀ مهم عاشوراست

و ههف از ایح نوشتار ،تبییح بُعهی از ایح رویهاد است تا بتوان به کمک آن مسائل مهمتری مانن ه

ههف و برنامۀ امام برای لیومت یا جنگ و شهادت را لل کرد .اینیه آن لضرت برای لیومت
رفت پس نیازی به سالح و جنگ نهاشت یا ب رای مب ارز رف ت و بای ه مجهّ ز م یب ود ،بخش ی از

ضرورت و اههاف ایح بررسی را دربر میگیرد .همچنیح ایح تح یق میتوانه پیددرآمهی بر ای ح

پژوهد باشه که چه انهاز از کوفیان همرا ام ام بودن ه و آی ا اف راد مس لح را ف ط آنه ا تش ییل

میدادنه؟
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ییی از مشیالت تح یق لاضر ،عهم توریح به اسلحۀ امام و یاراند در جنگ با دشمح است.

گرچه در مواردی به شمشیر یا نیز یا لتی چاقو توریح شه ولی در بیشتر گ زارشه ا تنه ا تعبی ر

کلی «قتاو» و مشت ات آن یا «ضرب» به کار رفته است .بنابرایح در مورد بسیاری از ش ههای ک ربال

که ف ط دربارة آنها گفتهانه «جنگیه و به شهادت رسیه» ،از سالحِ بهکاررفته اطالعی نهاریم .به نظر

میرسه برخی هم بهون هیچ دفاعی ههف تیر دشمح قرار گرفتهانه.

منابع اصلی ایح تح یق ،اخبار دست اوو و روایات مورخان نخستیح است؛ زیرا هرچ ه از زم ان

لادثه دور شویم از اعتبار روایات کاسته میشود .در ایح میان تییه اصلی بر گزارشهایی است که

از م تل ابومخنف برجای مان ه و طب ری ،ب الذری و ش یخ مفی ه آن را ن ل ک رد ان ه .از ای ح رو
بیشتریح استناد نوشتار ،به ایح کتابها خواهه بود و با آنکه نگارنه از منابع عاشورا و قیام لسینی

بی اطالع نیست و به آنها آشنایی دارد؛ اما تأکیه م اله بر گزارشهای ابومخن ف اس ت و در م وارد
انهک از آثار دیگر بهر خواهم برد .همچنیح به جهت اهمیت واژگان در ایح پ ژوهد ،ناچ ار ب ه

برخی کلمات و متون عربی اشار میشود تا واژگان مربوط به جنگافزاره ا در من ابع ،پ ید روی

خواننه و در معرض داوریاش قرار گیرد.
پید از هر چیز دو مطل

به عنوان م همه یا ورود به بح ث بای ه روش ح ش ود :نخس ت آنک ه

تجهیزات جنگی آن زمان چه بود و چه منابعی از آن سخح گفتهانه؟ دوم آنکه عرب در سفرهای

معمولی خود برای دفاعِ ضروری چه ساللی لمل میکرد و سالحِ مسافر چه بود؟

تجهیزات جنگی در سدة نخستِ اسالمی
منظ ور از تجهی زات در س هة نخس ت هج ری ،ک ه مح ل گفتگ وی ای ح نوش تار اس ت ،هرگون ه

جنگافزاری است که در آن زمان برای م ابله با دیگری یا دفاع و محافظت از خود یا لمل و ن ل

به کار میرفت .هر یک از ایح سالحها به انواع سبک یا فردی و سنگیح یا جمعی قابل دس تهبن هی
است .از نوع نخست شمشیر ،نیز  ،تیر و کمان تجهیزات معموو برای هجوم ب ود .شمش یر فرات ر از

یک سالح جنگی ،پیوسته همرا عرب بود بهگونهایکه گا در نم از ه م از خ ود ج ها نم یک رد
(اب حس عه .)272/6 :1418 ،ب ه گفت ه اب حمنیل ی (د )778 .ک ه ان واع شمش یرها را برش مرد  ،ای ح

جنگافزار همرا همیشگی بود که وجود آن از هر اسلحهای کفایت م یک رد (اب حمنیل ی:2000 ،

22؛ همچنیح ر.ک :صفری 354 :1391 ،و  .)355خنجر بیشتر برای ترور استفاد میشه (س امرائی،

 )13 :1364چنانکه خلیفه دوم و امام مجتبی(ع) را به ایح وسیله ترور کردنه (ابحاثیر50/3 :1385 ،؛

ابحلجر .)64/2 :1415 ،نیز هم انواع گون اگون داش ت .گون ۀ بلن ه ب رای س واران و کوت ا ب رای
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پیاد نظام بود ،همان سان که شمشیرها کوتا و بلنه داشت (ج ال12/3 :2002 ،،؛ ه مچن یح ر.ک:

علی .)422/5 :1391 ،از اینیه در برخی گزارشهای تاریخی ،نیز دار عطف به س وار نظ ام ش ه و

تیرانهاز به پی اد نظ ام م رتبط ش ه اس ت (مانن ه ابوش امه178/3 :1422 ،؛ 62/4؛ ص حاری:2006 ،

504/2؛ قل شنهی ،بیتا527/6 :؛  )254/8می توان برداش ت ک رد ک ه غالب ًا س واران مجه ز ب ه نی ز

بود انه  .ایح دسته از نظامیان در میان ایرانیان از تجهیزات بیشتری برخوردار بودنه (دینوری،1960 ،

ص .)73ایح همه ،جنگافزارهای فردی یا س الح س بک ب هش مار م یرود امّ ا از تجهیزات ی چ ون

منجنیق به منظور کشتارجمعی استفاد میشه ،چنانکه در نبرد بن یامی ه ب ا اب حزبی ر ب ه ک ار رف ت

(فاکهی.)357/2 :1424 ،

ن وع دوم (تجهی زات نگ هدارن ه ) مانن ه زر  ،کالهخ ود و س پر اس ت .س پرها را از پوس ت

میساختنه و کالهخود به انهاز سر بافته میشه و روی کال قرار م یگرف ت .عمّام ه نی ز ب ه مثاب ۀ

کالهخود بود (علی .)433/5 :1391 ،ابواالسود دؤلی کاربردهای متعهدی برای عمامه شمرد که از
جمله سپر در جن گ و محافظ ت از گرماس ت (اب حلم هون .)428/5 :1996 ،از ن وع س وم ،اس

مهمتریح وسیله لمل و بهر منهی سواران جنگی بود و آن هم انواعی داشت .برای مث او در لش یر
عمر بح سعه از مجفرفه یاد شه (اب حاثی ر69/4 :1385 ،؛ ن ویری )449/20 :ک ه اس

ه ای مجه ز و

زر پوش است در برابر مجرد که اس های بهون پوستیح و محاف ،بود .در عیح لاو نم یت وان از
آن به عنوان وسیلۀ خاص نبرد یاد کرد.

بخشی از کتاب های لغت و آثار ادبی به توضیح انواع سالحه ا و واژگ ان و مح ل س اخت ه ر

ی ک پرداخت هان ه .مانن ه شمش اطی (د )377 .در کت اب االن وار ( 11و  )35و ن ویری (د )733 .در

نهای ۀاالرب ( 200/6ت ا  .)247بخش ی از کت ابه ا ب هخو وص من ابع س یر ب ه ش رح س الح

رسووخها(ص) یا الادیث آن لضرت یا سخنان خلفا دربار اسلحه پرداختهانه .آث ار مس ت لی نی ز

در ایح بار وجود داردة ماننه کتاب السالح عبهالملک اصمعی (د )216 .و کتاب الس الح ابوعبی ه

قاسم بح سالم (د .)224 .هرچنه به شرایط استفاد از آن و چگونگی کاربرد سالح در صهر اس الم
و سه های نخست هجری اشار چنهانی نهارنه و به مسئلۀ ایح تح یق کمیی نمیکننه.

دربار تجهیزات التمالی که فرد هنگام سفر همرا داشت ،در منابع تاریخ صهر اس الم س خنی

به میان نیامه است؛ جز یک مورد که با تعبیر سالح مسافر یاد شه و همه مورخان و نویسنهگان از

آن یاد میکننه .شایه بتوان از ایح رویهاد قاعه ای کل ی ب رای اس لحۀ مس افر برداش ت ک رد و آن

صلح لهیبیه بود .ییی از بنههای صلح ،ایح بود که محم ه ص لیاهلل علی ه وآل ه از انج ام مناس ک

عمر صرفنظر کنه و ساو بعه غیرمسلح و ف ط با سالح مسافر به عمر بیایه .پس از ایح مطل

که
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گا با تعبیر «سالح الراک » آمه  ،توضیح داد شه که منظور از آن ،شمشیرهای غالفشه است

(ابحهشام ،بیتا318/2 :؛ واقهی .)612/2 :1409 ،در یک م ورد ،از کم ان نی ز ی اد ش ه (طبرس ی،

 )204/1 :1417و برخی سالح راک

را افزون بر شمشیر غالفشه آورد انه (السیوف فی ال ُ رُب

و سالح الراک  :نویری )231/17 :1423 ،که دو گونه سالح را برای مس افر تو ویر م یکنن ه .ام ا

نمی توان به ایح زیادات اعتماد کرد؛ زیرا منابع مت هم ،معتبر و فراوانتر ،آن دو را به عن وان عط ف

توضیحی ذکر کرد انه (سالح الراک /المسافر :السیف فی ال ُرب) یا ف ط ییی از آنها را آورد انه

(ابوعبیه208 :1408 ،؛ ابحکثیر 234/4 :1398 ،به ن ل از بخاری) ضمح اینیه ظاهر از س الح مس افر
لهاقل تجهیزات ضروری است که در آن زمان شمشیر بود .در گزارشهای دیگری از رویهادهای

تاریخ اسالم ،چنیح تعبیری یافت نشه و جستجوی نگارنه برای آگاهی بیشتر از ویژگیهای سالح

مسافر به جایی نرسیه .اما ایح خود نشان میدهه ک ه هم را داش تح اس لحهای چ ون شمش یر ب رای
مسافرت های آن زمان و لوادث التمالی و راهزنان و شایه لیوانات ولشی معموو بود و در همۀ
سفرها همرا داشتهانه .ایح مطل

به عنوان پیدفرضی در نوشتار لاضر به شمار میرود.

شواهدِ جنگ دوسویه
واقعه کربال را نمیتوان کشتار دستهجمعی و بهون دفاع دانست .روشح است که ام ام لس یح(ع) و

یاراند از خود دفاع کردنه و در نیمروزی که جنگْ جهّی ب ود ،م اوم ت سرس ختانهای از س وی

آنان صورت گرفت .بیشک ایح نبرد ،نابرابر بود اما دفاع جانان ه و از س رِ اعت اد و ایم ان ش یعیان
واقعی 88 ،کشته بر روی دست لشیر کوف ه گذاش ت (ب الذری411/3 :1417 ،؛ مس عودی:1409 ،

 )63/3یعنی عهدی بید از عهد مشهور شههای کربال.

عالو بر دفاع و کشتح دشمح ،شواههی که برای وجود یک جنگ واقعی هرچنه نابرابر در

رخهاد کربال میتوان شمرد چنیح است:

« 1قتاو» و واژ های مشابه در منابع مربوط به عاشورا؛ در ش

عاش ورا ک ه تو میم دش مح ب ر

جنگیهن شه ،اعالم کردنه یا تسلیم شویه یا با ش ما م یجنگ یم (مفی ه90/2 :1416 ،؛ اب حج وزی،

 .)337/5 :1412در گزارشی که زَلْر ب ح ق یس ب ه یزی ه ارائ ه داد گف ت از لس یح(ع) و ی اراند
خواستیم به لیم ابحزیاد تسلیم شونه یا بجنگنه و آنها جن گ را انتخ اب کردن ه (طب ری:1387 ،

.)459/5

در هنگام مالقات امام با لشیر لرر که هنوز اوضاع روشح نبود ،زهیر ب ه ام ام پیش نهاد ک رد ت ا

نیروی کمیی نیامه است با لرر بجنگنه و آنها را ع

بزنن ه ول ی ام ام مواف ت نی رد (طب ری،
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 .)409/5 :1387پیهاست تجهیزاتی داشتهانه که چنیح پیشنهادی داد است .خود آن لضرت هم به
لرر فرمود با تو مبارز میکنم (ناجَزتُک) و ایح زمانی بود که چنه نفر از کوفه قوه پیوستح به امام
را داشتنه و لرر اجاز نمیداد (ابومخنف .)174 :1375 ،همچنیح یاران امام در ش

عاش ورا هنگ ام

اعالم وفاداری خود گفتنه آیا ت و را ره ا کن یم و ب ا تی ر و نی ز هایم ان نجنگ یم؟ (طب ری:1387 ،

.)419/5

دربار بسیاری از یاران امام در روز عاشورا چنیح آمه اس ت ک ه جنگی ه ت ا کش ته ش ه مانن ه

غفاریان و جابریان و عابس و شوذب (طب ری 442/5 :1387 ،و  .)443اینی ه بع ه از ظه ر «جن گ»

جهّیتر شه (همان )441 ،و هر گا نیروهای عمر بح سعه به سوی خیمهها میآمهنه یاران ام ام ب ه

شهت مانع آنها میشهنه و آنها را از پای در میآوردنه (هم ان )438 ،ش واههی ب ر ی ک نب رد دو
سویه ،هر چنه نابرابر است.

 2آراید نظامی در دو طرف جنگ؛ امام یاران ص ه نف ری خ ود را همانن ه لش یری س نگیح

آرایدِ نظامی داد .زهیر را فرمانه جناح راست و لبی
به برادرش عباس سپرد (همان.)422 ،

را فرمانه جناح چپ قرار داد و پ رچم را

 3وجود سوار و پیاد در اردوی لسینی؛ بنا به ن ل ابومخن ف  32س وار و  45پی اد نظ ام در

کنار امام بودنه (همان .)422 ،روایت عمار دهنی از امام باقر(ع) ایح رقم را به ترتی

 45و  100نفر

میدانه که با دیگر گزارشهای آماری کربال س ازگار نیس ت (طب ری .)389/5 :1387 ،وقت ی ام ام
برای مذاکر با عمر سعه نشستنه با لهود  20سوار لمایت میش ه (طب ری .)413/5 :1387 ،وقت ی

برادرش عباس و عه ای را برای آوردن آب فرس تاد 30 ،س وار و  20پی اد بودن ه (طب ری:1387 ،

 .)412/5در ش

عاشورا هم که عباس برای بررسی اوضاع نزد عمر سعه رف ت ،بیس ت س وار او را

همراهی میکردنه (همان.)416/5 :

 4گزارش های اجمالی از وجود سالح در میان اصحاب امام؛ م ثالً در هنگ ام برخ ورد ب ا ل رر

میخوانیم اصحاب امام شمشیر بر دوش بودنه (طبری .)400/5 :1387 ،گزارشهای تفو یلی قاب ل
بررسی است و م الۀ پید رو همیح ههف را دنباو خواهه کرد.

 5وجود تیرانهازان و نیز داران؛ در روایات مختلفی از واقع ۀ عاش ورا ،ب ه تیران هازی از س وی

یاران امام اشار شه است (همان 435 ،و  436و  .)437چنانکه نافع بح هالو ب ا تیره ای خ ود 12

نفر را کشت (همان .)442 ،در لمله عمرو بح لجاج فرمانه جن اح راس ت عم ر س عه ،نی ز دارانِ

همرا امام چنان ایستادنه که اس های آنها جرأت نیردنه پیدتر آینه( .همان.)430 ،
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بنابرایح جنگ جهّی بود و هر دو طرف مومم به مبارز بودنه .یاران امام نی ز ب ا وج ود تع هاد

انهک ،چنان جانفشانی میکردنه که امیه پیروزی بر لشگری گران را داشتنه امّا اوضاع به گونهای

دیگر رقم خورد.

اکنون که اصل جنگ در کربال را نمی توان انیار کرد و آن را کش تاری ب هون دف اع دانس ت،

وضعیت تجهیزات موجود در ایح جنگ نابرابر و شواهه بودن یا نبودن ان واع س الح را ب ه بررس ی

میگذاریم .آنچه روشح است اینیه در لادثه کربال لتی از سوی لشیر کوفه که ب ه قو ه جن گ
بیرون شه بود ،از تجهیزات سنگیح و کشتار جمعی ماننه منجنیق یاد نشه است .آنچه هست سخح

از سالح های فردی و سبک ماننه شمشیر ،نیز  ،تیر و وسایل لفاظتی ماننه زر و کالهخود است.

بود و نبودِ تجهیزات
امام لسیح(ع) در عاشورا سخنرانیهای متعهدی ایراد فرمود و س عی در ه هایت م ردم داش ت .در

غال

ایح خطابهها شیو بیرونآمهن آن لضرت و چگونگی ایستادند برابر دشمح بیان شه است.

از جمله ثبت شه که در ییی از ایح خطبهها با پیراهح و رداء و نعلیح بیرون شه و مط البی فرم ود.

(طبری .)401/5 :1387 ،در دیهار آن لضرت با عبیهاهلل بح لرر آمه است که امام نعلیح خود را به
پا کرد و سراغ عبیهاهلل رفت (همان .)407 ،در گزارشی دیگر از الواو امام آم ه اس ت ک ه لت ی

لحظات آخر (که علیال اعه هنگام مبارز بود) ش کاله ی ب ر س ر داش ت و شمش یر دش مح آن
کال را شیافت و به سر رسیه ،آنگا کال بلنهی خواست و بر سر گذاشت و ب ر آن عمام ه بس ت

(همان .)448 ،ایح نشان میدهه امام از عمامه که استفاد های متعهدی داش ته ب ه عن وان مح اف،

استفاد کرد است .پیدتر به کاربرد عمامه در جنگ اشار شه اما تن وع ک اربریِ آن ،م انع اس ت

که سالح جنگی بهشمار آیه .پس اگر ام ام تجهی زات و وس ایل لف اظتی دیگ ری مانن ه پ وتیح و
کالهخود با خود داشت برای پاها یا سرِ مبارک خود بهر میبرد .چون در همیح واقعه از تجهیزات
مشابه استفاد شه و عابس شاکری یارِ کوفی امام ،کالهخود بر سر داشت (همان.)444 ،

بخشی از توصیف لُمیه بح مسلم دربارة چگونگی لمله به امام نشان میدهه که بهون مب ارز

به آن مظلوم لمله میشه و امام دفاعی از خود نهاشت (همان .)448 ،هرچنه از برخی گ زارشه ا

هم هجوم امام استفاد میشود .گویا آنلضرت ابتها با شمشیر از خود دفاع میکرد و آنچه ب هون
دفاع گزارش شه  ،مربوط به لحظات آخر عمر مبارک اوست.

شاهه دیگر بر نبود تجهیزات ،شیل میهانآمهن ییی از نوجوانان اهلبیت است که منابع نامد

را ذکر نیرد انه .ایح نوجوان از خانهان لس یح(ع) ب ود و چ وبی از خیم هه ا در دس ت داش ت و
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پیراهح و شلواری بر تح .او ولشتزد به چپ و راست مینگریست که مردی از اس

فرود آمه و

او را کشت (طبری449/5 :1387 ،؛ ابحکثیر .)186/8 :1398 ،ای ح خب ر ش باهت بس یاری ب ه ش یل

بیرونشهن قاسم بح لسح دارد .دربارة او هم گفتهانه شلوار (ازار) و پیراهنی بر ت ح داش ت ب ا ای ح

تفاوت که شمشیری در دست (طبری .)447 /5 :1387 ،بعیه نیست ایح نوجوان همان جن اب قاس م
بود که چوبی در دست داشته (نه شمشیر) و از خشم ،خود را ب ه روی ارویی ب ا دش مح زد اس ت.

چون نوجوان شهیه دیگری از اهلبیت با ایح اوصاف سراغ نهاریم.

وجود افرادی که بهون مبارز و جنگ شهیه شهنه می توانه نش انۀ دیگ ری از نب ود تجهی زات

باشه .عبهاهلل بح مسلم بح ع یل ،ع ون و محم ه فرزن هان عب هاهلل ب ح جعف ر ،عب هالرلمح و جعف ر

فرزنهان ع یل بهون مبارز و با لمالت ییسویۀ دشمح به شهادت رس یهنه (هم ان 447 ،و هم ان،
.)449

ایحهمه ،بخشی از چهرة لادثۀ عاشوراست ولی از سوی دیگر شواههی بر وج ود تجهی زات و

گزارش های متعهدی از وقوع نبرد و مبارز در ایح روز وجود دارد و هم یح جن گ و گری ز س ب

شه مبارز  ،دستکم نیمروز به درازا کشه و عه ای از لشیر عمر بح سعه هم کشته شونه .پیدت ر

گفتیم اجماالً جنگافزارهایی در دست یاران امام بود .اکن ون ای ح پرس د مط رح اس ت ک ه ای ح

جنگافزارها از کجا آمه و چگونه توزی ع ش ه ؟ آی ا ام ام لس یح(ع) و ی اراند از مهین ه ی ا می ه

سالحهایی چون شمشیر و نیز را لمل میکردنه؟

برای پاسخ به ایح سؤاو ،الزم اس ت جزئی ات مس یر و اف رادی را ک ه مس لرح بودن ه ب ه بررس ی

بگذاریم .بهیح منظور ابتها به اوضاع مسیر لرک ت ام ام و س پس ب ه تفیی ک درب ارة اس لحه خ ود

آنلضرت و یاراند در مرالل مختلف سخح خواهم گفت.

شواهد وجود تجهیزات در مسیرِ مکه تا کوفه
دربار تجهیزات همرا امام و یاراند در مسیر لرکت به کوف ه ،آگ اهی درس ت و دقی ی وج ود

نهارد .خبر رویارویی با کاروان یمنی به عبارات مختلفی آمه (طبری385/5 :1387 ،؛ ابحط اووس،

 ) 139 :1395ولی سخنی از ک اربرد س الح در آن نیس ت و ش یخ مفی ه ( )68 ،146ف ط از گ رفتح

شترهایی توسط امام برای همراهاند سخح میگویه .تنها گزارشی که به وجود سالح در ایح مسیر

اشار میکنه ،دیهار فرزدق با امام لسیح(ع) است که به گونههای مختلف و در منزوهای متفاوتی

ذکر شه است (بررسی ایح گزارش ها را بنگریه در :طبسی .)186 :1380 ،طبری دو گ زارش ن ل

میکنه که ییی از ابومخنف و دومی از هشام کلبی از عوان ۀ ب ح لی م اس ت .در خب ر ابومخن ف
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توصیفی از کاروان امام نیست ولی در گزارش دوم فرزنه فرزدق از پهرش ن ل میکنه که ام ام را

در لاو بیرون رفتح از میه دیهم و شمش یرها و س پرهاخ خ وید را هم را داش ت (مَع هُ اس یافُه و

تُراسه) .ایح دو روایت به دنباو هم ذکر شه است (طبری .)386/5 :1387 ،دیگران توصیف فرزدق

را گونهای دیگر آورد انه .ابحسعه (د ) 230 .ب ه روای ت فرزن ه ف رزدق از ق وو پ هرش م یگوی ه

کاروان امام را دیهم قبا بر تح و سپرهایی از پوست ،همرا داش تنه :عل یهم الیَالم ق و معهُ م ال هُرَق

(ابحسعه )62 :1416 ،فاکهی (د )278 .در اخب ار می ه ( .)330/1واژ جالم ق را ه م آورد ک ه در

پاورقی «کمان» معنا ش ه اس ت (معه م ال هُرَق /عل یهم الجَالم ۀ و الیَالم ق) در روای ت اب والفرج
اصفهانی (د )356 .همه اوصاف جمع است :شمشیرها لمایل ،کمانها بر دوش و قبا بر تح داش تنه:

مُت لرهیح السُیوف ،مُتَنیربیح ال سیّ ،علیهم یَالمق (اصفهانی .)257/21 :1407 ،عبارتها نشان میدهه
که گزارش دستخوش ن ل به معنا و تغییرات راویان شه است .به گفته ییی از مح ان ع الو ب ر

بی اعتمادی به اسناد ،متح روایت مشتمل بر واژ هایی است که داللت بر ساختگیبودن آن میکن ه
(سلمی .)452/1 :1414 ،از اینیه دو تعبیر یالمق و دُرق (قبا و س پر پوس تیح) در ش عری آم ه و ب ه
خود فرزدق نسبت داد میشود ،میتوانه مؤیه ایح خبر باشه؛ چه اینیه شعر در لافظه تاریخ بهت ر
ثبت و ضبط میشود:

لَ یتُ الحسیحَ باَرض الوفاح علیه الیَالمق و الهُرق (لموی .)412/3 :1995 ،هرچنه قبا گاهی

در جنگ استفاد میشه (ابحعساکر ،)315/63 :1415 ،اما لباس جنگی و مخووص به آن نیست.

اگر به استناد داستان فرزدق وجود سالح در ایح مسیر را بپذیریم ،پید از اطالع امام از شهادت

مسلم و بازگشت عه ای است که از میه با آن لضرت همرا شه بودنه ،یعنی ممیح اس ت آنه ا
با خود سالح داشتهانه.
دو مطل

دیگر میتوانه مؤیه و شاههی برای نبود تجهیزات در ایح مسیر باشه :نخست آنک ه

وقتی امام از میه بیرون آمه و وال ی آنج ا کس انی را ب رای برگردان هن آن لض رت فرس تاد ،او و

یاراند توجهی نیردنه و به راهشان ادامه دادنه .در گزارش ابومخنف آم ه اس ت ک ه دو ط رف

درگیر شهنه و امام با اصحابد به سختی م اومت کردنه .زد و خورد آنان با تازیانهها بود (طب ری،

 .)385/5 :1387در ایح مرلله از سالح دیگری نام برد نش ه اس ت .دوم آنک ه در گ زارشه ای

مسیر لرکت امام از میه به کوفه ،پیوسته از ذخیر کردن آب و لتی نام ظ رفه ا س خح ب ه می ان

آمه (طبری 398/5 :1387 ،ت ا  ) 401ام ا ب ه وج ود س الح ی ا تجهی زات دیگ ری در ای ح ک اروان
اشار ای نرفته است.

در ادامۀ بحث از وجود تجهیزات به بررسی اسلحۀ امام و یاراند پرداخته میشود.
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اسلحة امام
دربارة جنگافزار امام از مهینه تا میه گزارشی در دست نیست .مورخان گوینه آن لضرت ش بانه
از مهینه بیرون آمه و همرا خانواد اش به میه وارد شه .اما هیچ سخنی دربار تجهیزات همرا آن

لضرت مطرح نیست .در مسیر کوفه تا هنگام شهادت نیز تنها به شمشیر امام اشار شه ک ه م وارد
آن در پی میآیه:

عور روز نهم محرم که ابح سعه دستور شروع جنگ را صادر کرد ،امام بر شمشیر خ ود تیی ه

کرد و سر بر زانو گذاشته بود (طبری .)416/5 :1387 ،ساعاتی بعه در همان ش

از امام سجاد(ع)

ن ل شه که پهرش شعر «یا دهرُ اُفٍ لَکَ م ح خلی ل» را خوان ه درل الیک ه غ الم اب وذر (طب ری،

 )420/5 :1387یا خود آن لضرت (خوارزمی )338/1 :1381 ،مشغوو اص الح شمش یرش ب ود .در
عبارت ابوالفرج اصفهانی ( )113 :1381اصالح تیرهای متعلق به امام آمه است ک ه البت ه در ج ای
دیگری نیامه و مورد تأییه دیگر مورخ ان نیس ت .ی ک گ زارش کل ی درب ارة ام ام م یگوی ه ب ا
شمشیرش بیرون شه و جنگیه تا به شهادت رسیه (طبری .)390/5 :1387 ،خبر دیگ ر م یگوی ه ب ا

شمشیرِ خود میجنگیه و دفاع میکرد (مفیه )111/2 :1416 ،همچنیح آمه اس ت در روز عاش ورا
ب ه دش مح لمل ه م یک رد و از دور او پراکن ه م یش هنه (طب ری 451 ،450/5 :1387 ،و  )452و

سرانجام شمشیرش را مردی از بنیدارم ربود (طبری ،453 /5 :1387 ،مفیه.)112/2 :1416 ،

ییی از شواهه نبود اسلحهای دیگر برای امام آن است که مورخان گزارش ربودن جزئیت ریح

وسایل او توسط لشیر دشمح و لت ی ن ام رباین هگان را ثب ت ک رد ان ه؛ ام ا ج ز لب اس و شمش یر

آنلضرت ،از اسلحهای برای او نام نبرد انه .لتی از تعهاد ضرباتی که بر بهن مبارک آن بزرگوار
فرود آمه  ،سخح گفتهانه( .بالذری409/3 :1417 ،؛ طبری453/5 :؛ طبرسی .)469/1 :1417 ،لت ی
کسانی که از کشتار بسیار (یع وبی )158 ،1413 :یا اعهاد و ارقام عجی

ماننه  1800نفر (مسعودی،

 )168 :1417به دست امام سخح گفته ان ه ،ب ه س الح آنلض رت اش ار ای نهارن ه .تنه ا اب حس عه

( ،1416ص )78از دو شمشیر رب ود ش ه ی اد م یکن ه ،اب حط اووس ( )214 :1395از زر س خح

میگوی ه و اب ح ش هر آش وب ( )111/4 :1379از کم ان ن ام م یب رد ک ه ه ر س ه خب ر والهن ه و

رباینهگانی که ابحسعه نام برد  ،در جای دیگری نیست .از وسایل جابهجایی ،ابومخنف اسبی به نام
اللق برای امام یاد کرد که در اختیار فرزنهش علی بود (طب ری 407/5 :و  )424و گوی ا از هم ان

برای مبارز و دفاع استفاد کرد.

بنا به آنچه گذشت ،تنها وسیلۀ جنگی (نه هرگونه وسیلۀ مشترک در جنگ و غیر آن) که منابع

اصیل و معتبر برای امام لسیح(ع) یاد کرد انه و میتوانه گزارشی صحیح تل ی شود ،شمشیر است.
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اسلحه یاران
وقتی امام لسیح(ع) از مهینه بیرون آمه جز خانواد  ،افراد دیگری او را همراهی نمیکردنه (مفیه،

 .)34/2 :1416کسانی که در میه به او پیوستنه زیاد نبودنه و بنا به گزارش تاریخ ،همه آنها با خب ر
شهادت مسلم ،بازگشتنه و تنها کسانی مانهنه که از مهینه همرا امام بودنه (طبری399/5 :1387 ،؛

مفیه .)76/2 :1416 ،بر ایح اساس می توان گفت تا زم ان اط الع از ش هادت مس لم ،همراه ان ام ام

بسیار انهک بود و علی ال اعه خانواد هم تجهیزات جنگی به همرا نهاشتنه یا تنها هم ان س الح

مسافر بود است .با ایح لاو اشار شه که در واقعه کربال افرادی از یاران امام ،تی ر و نی ز ب ه ک ار

بردنه و لتی سوار نظام بودنه .پرسد ایح است که ایح افراد کیاننه و از کج ا آم ه بودن ه و ای ح

جنگافزارها چگونه تهیه شه؟

عمهة ایح افراد را کسانی تشییل میدهنه که در مرالل مختلف و از را های گوناگون به ام ام

پیوستنه .چه مست یم و مست ل از کوفه آمهنه و چه پس از ورود به سپا عمر سعه از آنها جها ش ه

و به امام پیوستنه .از ایح دو دسته ذیل عنوان «کوفیان» یاد میشود و سپس از اهلبیت سخح به میان

خواهه آمه .بهیحترتی

میشود:

وضعیت مردان مسلرح در کربال و تجهیزات آنها در قال

دو گرو بررسی

الف) کوفیان
پس از ممانعت از لضور امام لسیح(ع) در کوفه و کشانهن او و یاراند به صحرای کربال ،بهرغم

بستهبودن را ها و سختگیریهای ابحزیاد و گماش تح اف رادی ب رای ممانع ت از پیوس تح ب ه ام ام،

عه ای از کوفیان خود را به او رسانهنه .ابحسعه میگوی ه مردم انی از کوف ه ب ه ص ورت تنه ا ،دو
نفری یا سه نفری خود را به لسیح(ع) رسانهنه .ایح خبر به ابحزیاد رسیه و پل را بست و نگذاشت

کسی به کربال برود؛ بلیه مردم را به زور برای مبارز با لسیح(ع) گسیل کرد (ابحسعه69 :1416 ،

و.)70

نام کامل اف رادی که از کوفه به امام پیوستنه ،در دس ت نیس ت و ب ه نظ ر م یرس ه بس یاری از

شههای کربال از ایح جمع باشنه .در البهالی منابع تاریخی میتوان نام برخی از آنها را یافت .ب رای

مثاو فُضیل رَسّان ( )154 :1406از دو برادر نام می برد که از خوارج بودنه و وقتی صهای مظلومیت

امام و خانواد اش را شنیهنه از لشیر ابح سعه جها ش هنه ،س ه نف ر را کش تنه و خ ود ب ه ش هادت

رسیهنه .طبق معموو بایه ایح دو نفر از کوفه همرا عمر بح سعه آم ه باش نه .ی ا ب الذری (:1417

 )384/3و ابحاثیر ( )146/1 :1409از انس بح لارث کاهلی کوفی نام میبرن ه ک ه از کوف ه آم ه و
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گفتگوی امام با عبیهاهلل بح لُرر جُعفی را شنیه ولی برخالف ابحلرر که آن لضرت را ت رک ک رد،
نزد امام مانه .برخی نام وی را مالک بح انس کاهلی دانس تهان ه (ص هوق161 :1376 ،؛ اب ح اع ثم،

 .)107/5 :1411کوفیانی که همرا امام به شهادت رسیهنه چهل نفر از هفتاد نف ر بودن ه (اب حف ی ه،
209 :1416؛ براقی.)212 ،

نام کوفیانی که به آمهنشان از ایح شهر توریح شه و اتفاقاً تجهیزاتی را با خود داشتنه ،چن یح

است:

 1ضَحّاک بح عبهاهلل مشرَقی؛ او از کوف ه خ همت ام ام رس یه (طب ری .)418/5 :1387 ،خ ود

میگویه اسبم را برای محافظت در چادر ی پنهان کردم و پی اد جنگی هم ،دو نف ر را در براب ر ام ام
کشتم و دست ییی را قطع کردم (طبری.)445/5 :1387 ،

 2عُمیر کَلبی؛ شبانه از کوفه به کربال آمه .امام از او تجلیل کرد و فرمود او ب رای جنگ اوران،

هماورد خوبی خواهه بود (طبری .)429/5 :1387 ،در منابع از مبارز عمیر با شمشیر یاد شه اس ت

(طبری.)430/5 :1387 ،

 3مسلم بح عُوسجه اَسهی؛ وی پس از آمهن مس لم ب ح ع ی ل ب ه کوف ه ،در کن ارش لض ور

داش ت (ب الذری ،337/2 :1417 ،طب ری .)347/5 :در ش

عاش ورا ک ه ام ام فرم ود ه ر ک س

میخواهه ،برگردد گفت :تو را رها نمیکنم تا نیز ام را در س ینه دش مح ف رو ب رم .ت ا وقت ی دس ته

شمشیر در دستانم باشه با آن دشمح را خ واهم زد و اگ ر س اللی نهاش ته باش م آنه ا را ب ا س نگ

خواهم زد تا در را تو کشته شوم (طبری .)419/5 :1387 ،در روز عاشورا وقتی شمر به امام اهانت

کرد مسلم گفت اجاز به او را با تیری بزنم که در تیررس مح اس ت و تی رم خط ا نم یرود .ام ام

فرمود نمیخواهم آغازگر جنگ باشم (طبری .)424/5 :1387 ،اگر ایح گزارشها دقیق باشه مسلم
مجهز به نیز  ،شمشیر و تیر بود است.
 4لبی

بح مُظاهر؛ از کوفیانی است که ب ه ام ام نام ه نوش ت و او را دع وت ک رد (ب الذری،

 .)369/3 :1417در روز عاشورا از مبارز او با شمشیر گزارش شه و افرادی را کشت (همان402 ،؛
طبری.)439/5 :

 5بُرَیر بح خُضَیر در روز عاشورا با شمشیر خود مب ارز ای س خت ک رد ت ا ب ه ش هادت رس یه

(طبری.)432/5 :1387 ،

 6نافع بح هالو؛ از چهار نفری است که از کوفه بیرون آمهنه و پس از برخورد امام ب ا لش یر

لرر به آنلضرت پیوستنه (بالذری .)382/3 :1417 ،لرر میخواست مانع پیوستح آنان شود لییح با

م اومت امام کوتا آمه .دربارة وی دو گزارش وجود دارد که بنا به هر دو ،با نیز به دشمح لمل ه
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کرد است .ییبار پید از عاشورا هنگام مبارز برای آوردن آب و ییبار در روز عاش ورا (طب ری،

 413/5 :1387و .)434

گزارش دیگری از تیرهای نافع خبر میدهه و می گویه او نام خود را بر تیرهاید لکّ ک رد

ب ود و  12نف ر از دش منان را کش ت (طب ری )441/5 :1387 ،در خب ر ب الذری ( )404/3 :1417نی ز

کشتح  12نفر آمه اما به جای نامد بر تیرها میگویه تیرهاید نشان داشت .رج زی ک ه ب الذری
ن ل کرد ایح مطل

را تأییه میکنه :أرمی بها معلرما أفواقها

و النفس ال ینفعها إشفاقها

 7عمرو (عمر) بح خاله صیهاوی؛ وی نیز از چهار نفری است که همرا نافع از کوف ه ب ه ام ام

پیوستنه .صیهاوی همرا چنه نفر دیگر با شمشیر مبارز میکردنه و ییبار در محاصرة دشمح ق رار
گرفتنه که عباس بح علی(ع) آنها را نجات داد ولی بار دیگر به میهان رفتنه و شهیه شهنه (طبری،

.)446/5 :1387

 8عابس بح ابیشَبی

شاکری؛ وی هنگام رسیهن مسلم بح ع یل به کوفه ج زو اول یح کس انی

بود که با او بیعت کرد .پس از بیعت دیگران ،مسلم او را هم را نام های ن زد ام ام فرس تاد (هم ان،

 .)355وی در روز عاشورا با شمشیر خود بیرون شه .پس از مهتی کالهخود و زر خوید را بیرون

آورد و به مبارز پرداخت تا به شهادت رسیه (همان .)444 ،ای ح تنه ا م وردی اس ت ک ه در من ابع

معتبر برای رزمنه ای در کربال زر و کالهخود گزارش شه است .اینیه وی ای ح تجهی زات را از
چه زمانی همرا داشته ،دو التماو وجود دارد :نخست آنکه هنگام نماینهگی مسلم به س وی می ه

مجهز بود و همرا امام به کربال رفت .دوم آنکه در میه نامه مسلم را تحویل ام ام داد و ب ه کوف ه

بازگشت و بار دیگر به امام ملحق شه .جستجوی نگارنه در ایح بار که پیکها چه ان هاز مس لح

بود انه ،نتیجهای نهاد و از گزارشهای تاریخی چنیح برداشت میشود که نامهرسانه ا ج ز س الح

مسافر همرا نهاشتهانه .از ایح رو بایه گفت عابس به کوفه رفته و مسلح بازگشته است.

 9مُرقر ع بح ثُمامه اسهی؛ وی از معهود افرادی است که از واقعه عاشورا جان س الم ب ه در ب رد.

ابحثمامه در کنار امام میجنگیه تا آنکه تیرهاید تمام شه؛ امّا به مبارز ادامه داد تا آنکه افرادی
از قبیلهاش به او امان داد  ،او را به کوفه بردنه .ابح زیاد او را به محلی به ن ام زار در بح ریح تبعی ه

کرد (بالذری410/3 :1417 ،؛ طبری .)454/5 :به گفتۀ دینوری ( )259 :1960پس از مر

یزی ه و

فرار ابحزیاد به شام ،مُرقرع به کوفه بازگشت .بالذری در ج ای دیگ ری م یگوی ه مرق ع در ک ربال
مجروح شه و از شهّت جرالت در کوفه از دنیا رفت (ب الذری .)183/11 :1417 ،ه ر ک هام از دو

گزارش درست باشه ،لاکی از کوفیبودن وی است که به امام پیوس ت و تجهیزات ی از ای ح ش هر

نظامی به همرا آورد.
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 10سُوَیه بح عَمرو خَثعَ می؛ وی از شههای کربالس ت ک ه مج روح ش ه و ب ه زم یح افت اد .در

آخریح لحظات به خود آمه که امام به شهادت رسیه بود .شمشیرش را برداشته بودنه؛ اما خنجری

همرا داشت و با آن به دشمح لمله کرد تا آنکه به شهادت رسیه (طب ری .)453/5 :1387 ،از وی

اطالع دیگری در دست نیست ولی به نظر میرسه او هم از کوفه به ام ام پیوس ته باش ه؛ چ ون او و

راوی داستاند خثعمیانه و قبیلۀ خثعم در کوفه لضور داشتنه.

در مواردی که از سوار نظام نام برد شه نیز میتوان پی برد که اکثر آنان اهل کوفه ب ود ان ه.

زیرا پید تر گفته شه سواران غالباً نیز داشتنه و مجهزتر بودنه .در جری ان آب آوردن ،از ن افع ب ه
عنوان ییی از سواران نام برد میشود .یا در ش

عاشورا بیست سوار همرا با عب اس ب ح عل ی(ع)

برای تأخیر انهاختح جنگ نزد دش مح رفتن ه و زهی ر و لبی
بالذری.)392/3 :1417 ،

ه م بودن ه (طب ری416/5 :1387 ،؛

فرد دیگری که بایه جزو کوفیاند ش مرد ،زهی ر ب ح ق یح اس ت ب ا ای ح تف اوت ک ه او در را

بازگشت از لج به امام پاسخ مثبت داد و با او همرا شه .با توجه ب ه موقعی ت او و اینی ه ک اروانی

مست ل داشته ،گویا تجهیزاتی بید از کاروان لج همرا داشته ک ه در ک ربال از وس ایل جنگ ی او

سخح به میان آمه است .شاههان گفتهانه او بر اسبی با دُم ستبر نشسته و تا دنهان مسلح بود :شاکٍ

فی السّالح (طبری .)426/5 :1387 ،زهیر با لمله به شمر مانع هجوم او به خیم هه ا ش ه .ه مچن یح

جنگ سختی رقم زد و در رجز خود میگفت با شمشیرم از لسیح(ع) دفاع میکنم (طبری:1387 ،

 439/5و  .)441البته دلیلی برای مجهز بودن وی در مسیر ل ج وج ود ن هارد و روش ح نیس ت ای ح
م هار تجهیزات را چگونه فراهم کرد است.

دربارة کسانی که از لشیر عمر س عه ب ه ام ام لس یح(ع) پیوس تنه آگ اهی دقی ی ن هاریم .ب ه

صورت کلی گفته می شود اف رادی از آن س و ب ه ام ام پیوس تنه .تع هاد ای ح اف راد را  30و  32نف ر

نوشتهانه (ابحعبهربه128/5 :1403 ،؛ ابح طاووس .)171 :1395 ،مورخان ،پیوستح ایح گرو را پس

از ردّ پیشنهادات امام از سوی عمر بح سعه میداننه (ابحعبهربه ،همانجا؛ ابحعهیم ،بیت ا2617/6 :؛
ذهبی .)14/5 :1419 ،اینها غیر از کسانیانه که مست یم از کوفه برای یاری امام آمهنه.

از ایح میان تنها کسی که به نامد توریح شه  ،ابوشَعثاء یزیه بح زی اد کن هی اس ت .او وقت ی

فهمیه ابح سعه قوه جنگیهن با امام دارد ،جها شه و سوی امام آمه .در رجز خود ب ه ای ح مطل
اشار کرد که مح عمر سعه را رها کردم و به یاری لسیح(ع) آمهم:
یا ربّ انرى للحسیحِ ناصرٌ

 445/5و .)446

و الب حِ س عهٍ ت ارکو و ه اجرٌ (ب الذری405/3 :1417 ،؛ طب ری:
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ابوشَعثاء در روز عاشورا بیشتریح تیر را انهاخت .طبری به ن ل از ابومخنف میگویه او تیرانهاز

ماهری بود .زانو زد و صه تیر به سوی دشمح انهاخت که پنج تیر از آنها به ه هف خ ورد .از ای ح

رو میگفت پنج نفر را کشتم (طبری )446/5 :1387 ،اما روایت بالذری (همان) از ابومخنف نش ان

میدهه در ایح روایت توحیفی رخ داد و به جای عبارت «رَمی بمأئۀ اَسهُم» که طبری آورد بود،
عبارت «رَمی ثمانیۀ اَسهُم» آمه و درست است .عبارت به خوبی گویاست که بیح دو عهد «صه» و

«هشت» بهخاطر تشابه واژ عربی اشتبا شه و توحیف چنیح م واردی در کت ابه ا و نس خهه ای
کهح ،بسیار معموو است .بنابرایح ابوشعثاء تیرانهاز ماهری بود که هشت تیر انهاخت و پ نج نف ر را
کشت تا آنکه خود به شهادت رسیه .علت مجهز بودن وی آن است که از لشیر عم ر س عه ج ها
شه و تجهیزاتی را که برای جنگ با امام آورد بود ،بر ضه دشمناند استفاد کرد.

ب) اهل بیت
میدانیم پس از شهادت یاران امام لسیح(ع) ،خانواد او و بستگان نزدیید به نب رد پرداخت ه و ب ه
شهادت رسیهنه .دربارة اغل

آنان جزئیات نبرد وجود ن هارد و ف ط ب ه ش هادت آن ان و قاتلش ان

اشار شه است .کسانی از بن یهاش م ک ه در ص حنه نب رد لض ور داش تنه و مورخ ان از آن ان ب ا

ساللشان یاد کرد انه چنه نفرنه که نامشان در پی میآیه:

 1لضرت ابوالفضل العباس(ع)؛ منابع از تجهیزات ایشان نام نبرد انه؛ اما دو صحنه از نبرد وی

گزارش شه است .ییبار برای تهیۀ آب که ابومخنف میگویه عباس لمله کرد تا آنها که مشک

آورد بودنه آب بردارنه (طبری)412/5 :1387 ،؛ بار دیگ ر در روز عاشوراس ت ک ه چن ه نف ر از

یاران امام در محاصرة دش مح افتادن ه و عب اس ب ا لمل ۀ خ ود آنه ا را نج ات داد (طب ری:1387 ،

 .) 446/5البته در ایح موارد به اسلحه عباس اشار نشه ولی علیال اعه شمشیر بود است .هنگامی
که آن لضرت را از برادرش جها ک رد و ب ه ش هادت رس انهنه نی ز ص حبتی از اس لحۀ او نیس ت

(دینوری.)257 :1960 ،

 2علی بح الحسیح(ع)؛ مورخان از لمله علیاکبر به دش مح ب ا شمش یر خب ر داد ان ه (طب ری،

.)446/5 :1387

 3قاسم بح الحسح؛ بنا به روایت ابومخن ف وقت ی قاس م ب ه می هان آم ه ،شمش یری در دس ت

داشت .عبارت چنیح است :خرجَ إلینا غالمو کانَ وجهُه ش ۀُ قمر فی یه السیف ،علیه قَم ی

و و إزار

و نعالن (طبری .)447/5 :1387 ،پید تر اشار شه که ف رد دیگ ری از خان هان ام ام لس یح(ع) ب ه

صحنۀ نبرد آمه که اوصافی شبیه همیح برای او گفته شه ولی به ج ای شمش یر ،چ وبی در دس ت
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داشت :خرجَ غُالمو مح آو الحسیح و هو ممسکو بعودٍ مح تلک االبنیه ،علیه إزار و قم ی

(طب ری،

 .)449/5 :1387بعیه نیست منظور از هر دو گزارش قاسم باشه .در ن ل ب الذری ( )406/3 :1417و

ابحسعه ( )74 :1416از اسلحۀ قاسم یاد نشه است .بههرلاو دربارة مسلحبودن و نبرد قاسم تردی ه

جهی وجود دارد و به نظر میرسه پید از هرگونه اقهام و مبارز او را به شهادت رسانه انه.

به ایح نیته هم بایه توجه داشت که اهلبیت بعه از یاران امام به میهان آمهنه و امی ان دارد از

شمشیر کسانی که به شهادت رسیه انه استفاد کرد انه.

با توجه به آنچه گذشت اهلبیت که تنها همراهان مهنی امام لسیح(ع) بودن ه ،تجهیزات ی ج ز

شمشیر یعنی همان سالح مسافر نهاشتنه.

نتیجهگیري
امام لسیح(ع) و یاراند در کربال با سالحهایی از خود دفاع کردنه و لتی عه ای از دشمنان را به
خاک و خون کشیهنه .اما با توجه به اینیه آن لضرت از مهینه ب رای جن گ خ ارج نش ه ،بن ا ب ه

گزارشهای تاریخی که در اینجا بررس ی و ب هانها اعتم اد ش ه ،ش خ

ِ ام ام ج ز شمش یر ،س الح

دیگری نهاشت و از آن استفاد نیرد .برخی گفتهه ا درب ارة تع هد شمش یر آن لض رت ی ا دیگ ر
وسایل جنگی ،به آن انهاز اعتبار و شهرت نهارد که بتوان سالحهای دیگری ب رای او ش مرد .امّ ا

یاران او سالحهایی چون تیر و نیز و برخی زر و کالهخود همرا داشتهانه .بررسی بیشتر نشان داد
ایح یاران کسانی هستنه که از کوفه به تهریج و در شرایط سخت و ناامح ب ه ام ام ملح ق ش ه ان ه.

چگونگی پیوستح برخی از آنها در گزاشهای تاریخی اشار شه و چون به منظور یاری امام بیرون

شه بودنه ،جنگافزارهایی همرا داشتنه .به همیح دلیل نام تجهیزات و واژگان مرب وط ب ه جن گ

پس از رویارویی با لشیر لرر (که رفتح امام به کوفه غیرممیح شه) در گزارشها بیشتر آمه است.

دسته ای دیگر از شههای کربال کسانیانه که از لشیر عمر بح سعه به امام پیوستنه و روش ح اس ت
که آنان نیز مسلح بودنه .در منابع از افرادی ه م س خح ب ه می ان آم ه ک ه ب هون س الح بودن ه ی ا

دست کم از اسلحه آنان یاد نشه و ممیح است از تجهیزات ش هها اس تفاد ک رد باش نه .بن ابرایح

می توان گفت امام و کسانی که از مهینه همرا او آمهنه (که به توریح مورخان جز خانواد اش او
را همراهی نمیکردنه) و یا افرادی که نام و نشانی از جنگافزاهای آنان نیست ،ج ز س الح مس افر

که شمشیر است ،نهاشتنه.
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Abstract
A lot has been said about ‘Ashura. That's the question what equipment and weapons
were used in that event. It seems like these weapons was not common in Medina and
Mecca. This article using historical method is trying to show how these weapons
were. The name of the equipment, such as the beam, the sword, the spear, is
abundant in the Hussein’s camp. Based on historical sources this article has noticed
different aspects of this problem and is about to show that Hussain ibn Ali and his
companions from Medina, only had weapons such as swords, common in traveling
at that time. Other weapons were brought to the battle by those who joined them
later.
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